NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO PĚSTOUNY A PORUČNÍKY, jaro 2017
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 ...?

S KÝM SE POTKÁTE ... ?

sobota
11. února 2017

JAK SE DOMA DOMLUVIT
Jak řešit náročné situace, ve kterých je obtížné se s dítětem
domluvit. Co pomáhá. Jak si zachovat chladnou hlavu, práce s
emocemi. Důležitá období ve výchově - která to jsou, co se v nich
odehrává a proč.

Mgr. Petra Lišková
psycholožka

JAK SE DOMA DOMLUVIT
Jak řešit náročné situace, ve kterých je obtížné se s dítětem
domluvit. Co pomáhá. Jak si zachovat chladnou hlavu, práce s
emocemi. Důležitá období ve výchově - která to jsou, co se v nich
odehrává a proč.

Mgr. Petra Lišková
psycholožka

od 9.00 hod.
Tábor
středa
22. února 2017
od 9.00 hod.
Týn nad Vltavou
Čtvrtek !!!
9. března 2017
od 10.00 hod. !!!
Tábor

Pátek !!!
10. března 2017
od 9.00 hod.
Týn nad Vltavou

PROČ NA TO JÍT ... ?

Možná zjistíte: Proč se vzteká?
Proč neposlouchá?
Proč musí mít vždycky poslední slovo?

DÍTĚ V PĚSTOUNSKÉ PÉČI
PhDr. Jan Svoboda
Je velmi pravděpodobné, že dítě zařazené do pěstounské péče psycholog
prošlo na počátku svého vývoje těžkým obdobím, které zanechalo
stopu v jeho dalším životě. Jak řešit složité situace, které při jeho
výchově dříve či později nastanou?
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Svižné a zajímavé setkání
s odborníkem s dlouholetou
poradenskou praxí a zároveň
vysokoškolským učitelem. Propojení
praxe s teorií, která Vás bude bavit.
Svižné a zajímavé setkání
s odborníkem s dlouholetou
poradenskou praxí a zároveň
vysokoškolským učitelem. Propojení
praxe s teorií, která Vás bude bavit.

KDY A KDE ... ?
sobota
1. dubna 2017
od 9.00 hod.
Tábor

CO TO BUDE ... ?
ZKUŠENOSTI Z JINÝCH PĚSTOUNSKÝCH RODIN - JEN PRO ŽENY
Pravidelný program každý půlrok s novým obsahem!
Zvány jsou nové účastnice, vítány i ty, se kterými jsme se minulý
rok v rámci tohoto programu setkaly.

S KÝM SE POTKÁTE ... ?
Mgr. Radka Šimonová
Mgr. Zuzana Urbanová
psycholožky

sobota
20. května 2017

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

Mgr. Radka Šimonová
Mgr. Zuzana Urbanová
psycholožky

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

Mgr. Radka Šimonová
Mgr. Zuzana Urbanová
psycholožky

od 9.00 hod.
Tábor
středa
24. května 2017
Od 9.00 hod.
Týn nad Vltavou

JAK PŘEŽÍT RODINNÉ VÝLETY DO PŘÍRODY II
Společný program pro pěstouny a děti od 5 do 18 let.
Bc. Denisa Tichá
Kratší pěší výlet tam a zase zpátky,na kterém se nebudete nudit. pedagožka
Sraz v PorCeTě v 9 hod.! Dostanete s sebou malé občerstvení.
od 9.00 hod.
Doporučujeme batůžek, něco proti dešti, boty na výlet do Bc. Ondřej Tichý
Tábor
přírody. Program venku proběhne i v případě méně příznivého armáda ČR
počasí, důležité bude tedy vhodné vybavení.
Přihlásit se můžou i pěstouni, kteří nemají se společností PorCeTa podepsanou Dohodu o výkonu pěstounské péče.

PROČ NA TO JÍT ... ?

"holky pro holky"
Těšíme se na Vás! Radka a Zuzana

Těšte se na nové téma!
My se těšíme na setkání a
všechny vzájemné inspirace.

Těšte se na nové téma!
My se těšíme na setkání a
všechny vzájemné inspirace.

sobota
3. června 2017

Pro všechny, kteří neradi jen sedí.

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: v prostorách KLUBU SENIORŮ, HORNÍ BRAŠOV 14, TÝN NAD VLTAVOU

