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NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO PĚSTOUNY A PORUČNÍKY, září 2021 - prosinec 2021 

KDY A KDE CO TO BUDE a PROČ NA TO JÍT S KÝM SE POTKÁTE 

 
sobota - neděle 
18. – 19. září 2021 
Mozolov 

 
Víkendový pobyt pro pěstounské rodiny na přechodnou dobu a zprostředkované pěstouny.  
Účastníci obdrží za absolvování celého kurzu osvědčení se 14 hodinami. 
 
 
 

 
Lektorský tým 
 

 
středa 
6. října 2021 
od 9.00 hod. 
Týn nad Vltavou  
 

 
DEPRESE U DĚTÍ 
Dozvíte se, jak se deprese u dětí může projevit v různém věku. 
Zjistíte, co se dá s depresí u dětí dělat. 
 

 
MUDr. Pavlína Kristenová 
dětský psychiatr 
 

 
sobota 
9. října 2021 
od 9.00 hod. 
Tábor 
 

 
DEPRESE U DĚTÍ 
Dozvíte se, jak se deprese u dětí může projevit v různém věku. 
Zjistíte, co se dá s depresí u dětí dělat. 
 

 
MUDr. Pavlína Kristenová 
dětský psychiatr 
 

 
sobota 
23. října 2021 
od 9.00 hod. 
Tábor 
 

 
VZTAHY MEZI DĚTMI VE ŠKOLE, ŠIKANA 
Seznámíte se s druhy rizikového chování. 
Dozvíte se, jaké jsou projevy šikany a jak se jim dá bránit. 

 
Mgr. Olga Shonová 
školní metodička prevence 
 

 
středa 
27. října 2021 
od 9.00 hod. 
Týn nad Vltavou 
 

 
VZTAHY MEZI DĚTMI VE ŠKOLE, ŠIKANA 
Seznámíte se s druhy rizikového chování. 
Dozvíte se, jaké jsou projevy šikany a jak se jim dá bránit. 
 
 

 
Mgr. Olga Shonová 
školní metodička prevence 
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KDY A KDE 

 
CO TO BUDE a PROČ NA TO JÍT 

 
S KÝM SE POTKÁTE 

 
středa 
24. listopadu 2021 
od 15.00 hod. 
Týn nad Vltavou 
 

 
VÁNOČNÍ TVOŘENÍ – omezená kapacita  
Určeno pro pěstouny a děti svěřené jim do péče (od 5 let). 
Zjistíte, jak se dá společně aktivně trávit předvánoční čas. 
Dostanete praktické typy, jak zaujmout své děti. 
Získáte návod na vytvoření smysluplného programu pro své děti. 

 
Bc. Veronika Drdáková 
praxe s dětmi (školy, letní tábory) 

Mgr. Lenka Vyčichlová 
praxe s dětmi 

 
neděle 
28. listopadu 2021 
od 14.00 hod. 
Tábor 
 

 
VÁNOČNÍ TVOŘENÍ – omezená kapacita 
Určeno pro pěstouny a děti svěřené jim do péče (od 5 let). 
Zjistíte, jak se dá společně aktivně trávit předvánoční čas. 
Dostanete praktické typy, jak zaujmout své děti. 
Získáte návod na vytvoření smysluplného programu pro své děti. 

 
Bc. Veronika Drdáková 
praxe s dětmi (školy, letní tábory) 

Mgr. Lenka Vyčichlová 
praxe s dětmi 

 
Vzdělávání zajišťuje HoRfiA, s.r.o. 

Přihlásit se můžou pěstouni a poručníci, kteří mají uzavřeny Dohody o výkonu pěstounské péče s doprovázejícími organizacemi nebo OSPODy z celé ČR. 
Z každého kurzu obdržíte osvědčení podle počtu Vámi absolvovaných hodin. Celý kurz = 6 hodin.  

Kurz proběhne až při minimálním počtu šesti účastníků. Kurzy s omezenou kapacitou jsou naplňovány dle pořadí přijatých přihlášek. 
Hlídání dětí: od 2 do 12 let, nutno nahlásit čtrnáct dnů předem. Děkujeme. 

V Táboře: v prostorách společnosti PorCeTa, o.p.s., SMETANOVA 1284, TÁBOR (za OD Dvořák) 
V Týně nad Vltavou: v prostorách klubu Seniorů, budova fary – přízemí, DĚKANSKÁ 220, TÝN NAD VLTAVOU 

               Účastník vzdělávacího programu bere tímto na vědomí, že přihlášením se na vzdělávání poskytne společnosti Horfia, s.r.o. souhlas ke zpracování jeho osobních údajů, tj. data a místa narození, pro účel vydání osvědčení. 

 
 


