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NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO PĚSTOUNY A PORUČNÍKY, leden 2022 - červen 2022 

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

 
středa 
19. ledna 2022 
od 9.00 hod. 
Týn nad Vltavou 
 

 
ATTACHMENT A PORUCHY CITOVÉ VAZBY U DĚTÍ V NRP 
Dozvíte se, co znamená pojem attachment, jak se projevují poruchy citové vazby u dětí v náhradní rodinné péči. 
Seznámíte se s vývojovým traumatem u dětí v náhradní rodinné péči. 

 
Mgr. Hana Maříková Modlitbová 
psychoterapeut 

 
úterý 
25. ledna 2022 
od 9.00 hod. 
Tábor 
 

 
ATTACHMENT A PORUCHY CITOVÉ VAZBY U DĚTÍ V NRP 
Dozvíte se, co znamená pojem attachment, jak se projevují poruchy citové vazby u dětí v náhradní rodinné péči. 
Seznámíte se s vývojovým traumatem u dětí v náhradní rodinné péči. 

 
Mgr. Hana Maříková Modlitbová 
psychoterapeut 

 
sobota 
12. února 2022 
od 9.00 hod. 
Tábor 
 

 
PĚSTOUNSKÁ SKUPINA – ideální kapacita 12 účastníků 
Otevřená skupina pro všechny náhradní rodiče. 
Sdílení a předávání zkušeností z pěstounských rodin. 
 
 

 
PhDr. Miroslava Horecká 
rodinný poradce 
 

 
středa 
16. února 2022 
od 9.00 hod. 
Týn nad Vltavou 
 

 
PĚSTOUNSKÁ SKUPINA – ideální kapacita 12 účastníků 
Otevřená skupina pro všechny náhradní rodiče. 
Sdílení a předávání zkušeností z pěstounských rodin. 
 

 
PhDr. Miroslava Horecká 
rodinný poradce 
 

 
středa 
23. března 2022 
od 9.00 hod. 
Tábor 
 

 
BEZPEČNÝ INTERNET A PREVENCE KYBERŠIKANY 
Dozvíte se, co je to kyberšikana, jak se projevuje, jaké má formy a jaká z ní plynou rizika. 
Zjistíte, jak děti co nejvíce ochránit a jaké preventivní kroky učinit, abyste se z hlediska kyberšikany nikdy nedostali  
do nepříjemné situace. Seznámíte se s konkrétními příklady zabezpečení počítačů, notebooků, telefonů, tabletů. 
 

 
Bc. Martin Řehka 
IT specialista 
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KDY A KDE 

 
CO TO BUDE a PROČ NA TO JÍT 

 
S KÝM SE POTKÁTE 

 
středa 
30. března 2022 
od 9.00 hod. 
Týn nad Vltavou 
 

 
BEZPEČNÝ INTERNET A PREVENCE KYBERŠIKANY 
Dozvíte se, co je to kyberšikana, jak se projevuje, jaké má formy a jaká z ní plynou rizika. 
Zjistíte, jak děti co nejvíce ochránit a jaké preventivní kroky učinit, abyste se z hlediska kyberšikany nikdy nedostali  
do nepříjemné situace. Seznámíte se s konkrétními příklady zabezpečení počítačů, notebooků, telefonů, tabletů. 
 

 
Bc. Martin Řehka 
IT specialista 

 
neděle 
29. května 2022 
od 9.00 hod. 
Tábor 
 

 
K ČEMU JSOU DOBRÉ RODINNÉ VÝLETY DO PŘÍRODY 
Výlet a společný program pro pěstouny a děti od 5 do 18 let. Získáte inspiraci a zkušenost, co všechno je možné s dětmi 
venku zažít. Sraz před PorCeTa, o.p.s. v 9:00 hod.! Dostanete s sebou malé občerstvení. Doporučujeme batůžek,  
něco proti dešti, dobré boty na výlet do přírody. Program proběhne venku i v případě méně příznivého počasí. 

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

Bc. Eva Kroužková, DiS. 
praxe v oblasti NRP 

 
neděle 
12. června 2022 
od 9.00 hod. 
Týn nad Vltavou 
 

 
K ČEMU JSOU DOBRÉ RODINNÉ VÝLETY DO PŘÍRODY  
Výlet a společný program pro pěstouny a děti od 5 do 18 let. Získáte inspiraci a zkušenost, co všechno je možné s dětmi 
venku zažít. Sraz v Týně před budovou fary v 9:00 hod.! Dostanete s sebou malé občerstvení. Doporučujeme batůžek, 
něco proti dešti, dobré boty na výlet do přírody. Program proběhne venku i v případě méně příznivého počasí. 
 

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

Bc. Eva Kroužková, DiS. 
praxe v oblasti NRP 

 
 

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. 

 
 


