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NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO PĚSTOUNY A PORUČNÍKY, září 2022 - prosinec 2022 

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

 
sobota - neděle 
17. – 18. září 2022 
Mozolov 

 
LÉČIVÝ KONTAKT S DÍTĚTEM 
Víkendový pobyt pro pěstounské rodiny na přechodnou dobu a zprostředkované pěstouny.  
Společně se zastavíme nad naplněním času stráveného s dětmi, terapeutickým významem hry, dotkneme se tématu 
regulace emocí nebo limitů pěstounské péče.  
 

 
lektorský tým 
Mgr. Zuzana Urbanová 
psycholog 
 

 
středa 
5. října 2022 
od 9.00 hod. 
Týn nad Vltavou 
 

 
VÝZNAM HRANIC A PRAVIDEL V PĚSTOUNSKÉ PÉČI 
Dozvíte se, že hranice nejsou trest, ale bezpečí. Zjistíte, že hranice jsou nesmírně důležité a nejsou negativní.  
Naučíte se, jak s dětmi nastavovat mantinely, v nichž se budete cítit bezpečně a zároveň svobodně.   

 
Mgr. Hana Maříková Modlitbová 
psychoterapeut 

 
sobota 
8. října 2022 
od 9.00 hod. 
Tábor 
 

 
VÝZNAM HRANIC A PRAVIDEL V PĚSTOUNSKÉ PÉČI  
Dozvíte se, že hranice nejsou trest, ale bezpečí. Zjistíte, že hranice jsou nesmírně důležité a nejsou negativní.  
Naučíte se, jak s dětmi nastavovat mantinely, v nichž se budete cítit bezpečně a zároveň svobodně.   
 

 
Mgr. Hana Maříková Modlitbová 
psychoterapeut 

 
středa 
26. října 2022 
od 9.00 hod. 
Týn nad Vltavou 
 

 
ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL 
Jak se zdravým životním stylem nakládat v běžném tempu života? Jak si uchovat zdraví v dnešní konzumní společnosti 
plné nových technologií? Kurz vás provede základními složkami a determinantami zdravého životního stylu, upozorní  
na zdravotní rizika dnešní populace a napoví, jak si spoluvytvářet pohodu a zdravý životní prostor. 
 

 
Mgr. Veronika Drdáková 
arteterapeut,  
pedagog Výchovy ke zdraví 

 
sobota 
5. listopadu 2022 
od 9.00 hod. 
Tábor 
 

 
ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL 
Jak se zdravým životním stylem nakládat v běžném tempu života? Jak si uchovat zdraví v dnešní konzumní společnosti 
plné nových technologií? Kurz vás provede základními složkami a determinantami zdravého životního stylu, upozorní  
na zdravotní rizika dnešní populace a napoví, jak si spoluvytvářet pohodu a zdravý životní prostor. 
 

 
Mgr. Veronika Drdáková 
arteterapeut,  
pedagog Výchovy ke zdraví 
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pátek 
25. listopadu 2022 
od 9.00 hod. 
Týn nad Vltavou 

 
ROLE SPOD  
Zaměříme se na sociálně právní ochranu dětí v systému veřejnoprávní ochrany dětí, seznámíme se s vymezením 
sociálně právní ochrany dětí v současném právním systému veřejnoprávní ochrany dětí, rolí OSPOD. 

 
Mgr. Josef Smrž 
psycholog, odborný referent SPO 
 
 
 
 

 
sobota 
26. listopadu 2022 
od 9.00 hod. 
Tábor 
 

 
ROLE SPOD  
Zaměříme se na sociálně právní ochranu dětí v systému veřejnoprávní ochrany dětí, seznámíme se s vymezením 
sociálně právní ochrany dětí v současném právním systému veřejnoprávní ochrany dětí, rolí OSPOD. 

 
Mgr. Josef Smrž 
psycholog, odborný referent SPO 

 
 

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. 

 
 
 


