Akreditovaná
vzdělávací agentura
pro zdravotníky a pečovatele
M.H.S. o.s.

POZVÁNKA NA KVALIFIKAČNÍ KURZ:
Pracovník sociálních služeb se zaměřením
na přímou obslužnou činnost
Akreditace MPSV č. 2010/1304-PK
Vzdělávací program bude obsahoval tyto předměty (tematické celky):
Sociální péče a sociální pomoc
Základy psychologie v sociálních službách
Základy psychopatologie
Základy služeb soc. péče legislativa a právní předpisy
Základy výchovné práce
Základy zdravovědy, první pomoc
Základy pečovatelství, ošetřovatelství
Komunikační a asertivní dovednosti
Základní etické principy v sociální práci
Hygiena a epidemiologie v sociálních službách
Stimulační techniky, relaxace, supervize
Praxe

Lektorský tým: Mgr. Marie Hronová, Mgr. Monika Havlíčková, MUDr. Vanda Valentová, Jitka Kopecká
Mgr. Ivana Janišová
Výuka je jednou týdně v pondělí po dobu 12 týdnů. Zahájení kurzu: 3. 10. 2011 v 9.00 hod.
Cena : 7.890,- Kč
Závěrečná zkouška bude složena před komisí, která se bude skládat z předsedy a min. dvou členů školícího týmu.
K úspěšnému zakončení kurzu je potřeba složit závěrečnou zkoušku, která bude mít dvě části: praktickou a
písemnou formou testu. Úspěšní absolventi získají OSVĚDČENÍ o absolvování rekvalifikačního kurzu: Pracovník
sociálních služeb se zaměřením na přímou obslužnou činnost
Součástí zkoušky je i hodnocení portfolia studenta.

M.H.S. o. s.
Vzdělávací agentura pro zdravotníky a pečovatele
www.supervize-poradenstvi.cz
Tel: 774 727 263 manažerka Jitka Švecová

Závazná přihláška:
Kvalifikační kurz pro pracovníky sociální péče
Realizovaný v DPS U Studánky 15, Praha 7
Název zaměstnavatele:

Jméno a příjmení:

Datum narození:
Místo narození:
Telefon:
e – mail:
Adresa:

Podpis uchazeče*:

Podpis zaměstnavatele:

* Svým podpisem souhlasím se zpracováním dat pro účely rekvalifikace podle zákona č.101/2000 Sb.
Hodinová dotace je 168 hod.
Akreditováno MPSV č.2010/1304-PK
Výuka je jednou týdně v pondělí po dobu 12 týdnů.
Místo konání: DPS U Studánky 15, Praha 7
Zahájení kurzů: 3. 10. 2011 v 9.00 hod.
Přihlášku zašlete na emailovou adresu: supervize@seznam.cz , nebo poštou na adresu: Račiněves 199,
413 01 Roudnice nad Labem
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