PorCeTa, centrum odborného poradenství pro dospělé a děti. Podpora pro rodiny a náhradní rodiny. Smetanova 1284, Tábor

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO PĚSTOUNY A PORUČNÍKY, únor 2018 - červen 2018
Přihlašování: nejméně týden předem na tel. 775 361 188 (sms) nebo e-mailem: simonova@porceta.cz
Hlídání dětí: od 2 do 12 let, nutno nahlásit určitě také minimálně týden předem. Děkujeme.
KDY A KDE

CO TO BUDE a PROČ NA TO JÍT S KÝM SE POTKÁTE

středa
14. února 2018
od 9.00 hod.
Týn nad Vltavou

ZKUŠENOSTI Z JINÝCH PĚSTOUNSKÝCH RODIN
Pravidelný program každý půlrok s novým obsahem!
Zváni jsou noví účastníci, vítáni i ti, se kterými jsme se v rámci tohoto programu už setkali.

Mgr. Radka Šimonová
Mgr. Zuzana Urbanová
psycholožky

sobota
24. února 2018
od 9.00 hod.
Tábor

PREVENCE ZÁVISLOSTNÍHO CHOVÁNÍ - problémové hráčství, gambling
Martin Tlapa
lektor primární prevence
Zjistíte, jak a proč děti varovat před hazardním hraním, ať už v prostředí heren nebo on-line. Dozvíte se více o
praxe - práce s dětmi a mladými lidmi
preventivním programu pro mládež inspirovaném programem Hra na hraně, který je zaměřený na prevenci
Mgr. Radka Šimonová
problémového hráčství, tzv. gamblingu.
psycholožka a adiktoložka
Jak si hrát a proč "nehrát" praxe - práce s lidmi s problémy se závislostmi

úterý !!!
20. března 2018
od 9.00 hod.
Tábor

SOCIÁLNÍ POTŘEBY DĚTÍ
PaedDr. Zdeněk Martínek
Aby vývoj dítěte probíhal bez výraznějších potíží a směřoval k harmonii, je potřeba uspokojovat adekvátně několik
speciální pedagog, etoped
základních vývojových potřeb. Mimo jiné se dozvíte, jak a proč je pro dítě důležitá podpora, jak u něj budovat pocit
bezpečí nebo proč potřebuje mít své jasné místo.
Poutavé a zajímavé povídání energického lektora s mnoha příklady z jeho praxe

pátek !!!
13. dubna 2018
od 9.00 hod.
Týn nad Vltavou

ŽIVOT BEZ DLUHŮ, jedna z možností - oddlužení
Ing. Jakub Hesoun
Způsoby řešení úpadku. Pro koho je oddlužení vhodné. Proces insolvenčního řízení. Role spoludlužníka, ručitele nebo
finanční a dluhový poradce
manžela či manželky. Příklady z praxe.
Jak funguje práce exekutora. Co exekutor může a co už ne.
Chcete vědět více o možnostech řešeních dluhů? Trápí vás dluhy někoho blízkého?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od 14.00 hod. plánujeme program pro děti (věk asi 10 - 14 let).
Na základě přihlášek vás budeme kontaktovat a sdělíme podrobnější informace.

www.porceta.cz

PorCeTa, centrum odborného poradenství pro dospělé a děti. Podpora pro rodiny a náhradní rodiny. Smetanova 1284, Tábor
KDY A KDE

CO TO BUDE a PROČ NA TO JÍT S KÝM SE POTKÁTE

pátek !!!
20. dubna 2018
od 9.00 hod.
Tábor

ŽIVOT BEZ DLUHŮ, jedna z možností - oddlužení
Ing. Jakub Hesoun
Způsoby řešení úpadku. Pro koho je oddlužení vhodné. Proces insolvenčního řízení. Role spoludlužníka, ručitele nebo
finanční a dluhový poradce
manžela či manželky. Příklady z praxe.
Jak funguje práce exekutora. Co exekutor může a co už ne.
Chcete vědět více o možnostech řešeních dluhů? Trápí vás dluhy někoho blízkého?

sobota
26. května 2018
od 9.00 hod.
Tábor

K ČEMU JSOU DOBRÉ RODINNÉ VÝLETY DO PŘÍRODY
Bc. Denisa Tichá
Výlet a společný program pro pěstouny a děti od 5 do 18 let. Získáte inspiraci, dovednosti i zkušenost, co všechno je pedagožka
možné s dětmi venku zažít. Sraz v PorCeTě v 9 hod.! Dostanete s sebou malé občerstvení. Doporučujeme batůžek, něco
proti dešti, dobré boty na výlet do přírody, protože program venku proběhne i v případě méně příznivého počasí.
Pro všechny, kteří neradi jen sedí

sobota
2. června 2018
od 9.00 hod.
Tábor

ZKUŠENOSTI Z JINÝCH PĚSTOUNSKÝCH RODIN
Pravidelný program každý půlrok s novým obsahem!
Zváni jsou noví účastníci, vítáni i ti, se kterými jsme se v rámci tohoto programu už setkali.

středa
13. června 2018
od 9.00 hod.
Týn nad Vltavou

SOCIÁLNÍ POTŘEBY DĚTÍ
PaedDr. Zdeněk Martínek
Aby vývoj dítěte probíhal bez výraznějších potíží a směřoval k harmonii, je potřeba uspokojovat adekvátně několik
speciální pedagog, etoped
základních vývojových potřeb. Mimo jiné se dozvíte, jak a proč je pro dítě důležitá podpora, jak u něj budovat pocit
bezpečí nebo proč potřebuje mít své jasné místo.
Poutavé a zajímavé povídání energického lektora s mnoha příklady z jeho praxe

Mgr. Radka Šimonová
Mgr. Zuzana Urbanová
psycholožky
Budeme si povídat i poslouchat

Přihlásit se můžou i pěstouni a poručníci, kteří nemají se společností PorCeTa podepsanou Dohodu o výkonu pěstounské péče.
Z každého kurzu obdržíte osvědčení podle počtu Vámi absolvovaných hodin. Celý kurz = 6 hodin. Kurz proběhne až při minimálním počtu šesti účastníků.
V Táboře: v prostorách společnosti PORCETA, o.p.s., SMETANOVA 1284, TÁBOR (za OD Dvořák)
V Týně nad Vltavou: budova fary - přízemí, DĚKANSKÁ 220, TÝN NAD VLTAVOU

www.porceta.cz

