POLICEALNEA SZKOŁA
SOCJOTERAPII W KOSZALINIE
ZAPRASZA NA

Kurs kwalifikacyjny
Asystent Rodziny
(231 godzin)
PROMOCYJNA CENA

I EDYCJA
cena: 800 zł

ADRESACI


Osoby z wykształceniem średnim lub średnim
niepełnym (nie jest wymagana matura),
Absolwenci studiów wyższych chcący poszerzyć
wiedze dotyczącą zagadnień rodziny,
Pracownicy socjalni
Nauczyciele
Studenci kierunków pedagogicznych
Psychologowie
Pedagodzy
Policjanci
Osoby pracujące w charakterze asystentów rodziny
Pracownicy Urzędów Gmin
Wszyscy zainteresowani pracą asystenta rodziny












Realizacja kursu w systemie dziennym lub zaocznym
w Koszalinie, liczba miejsc ograniczona

ATUTY









Zdobycie wiedzy z zakresu prawa, psychologii
rozwojowej, psychoprofilaktyki, teorii rodzin
oraz metodyki pracy asystenta rodziny.
Nabycie umiejętności opracowywania oraz realizacji
planu pomocy rodzinie na poziomach:
socjalnym, psychologicznym. wychowawczym,
społecznym, zawodowym, a także prawnym.
Rozwinięcie własnych kompetencji poprzez wzrost
umiejętności komunikacyjnych oraz negocjacji
i mediacji.
Zdobycie narzędzi do tworzenia specyficznej
diagnozy klinicznej jednostki oraz efektywnego
planu korekcyjnego.
Osiągnięcie umiejętności z zakresu metodyki procy
asystenta rodziny.
Rozszerzenie i ugruntowanie wiedzy z zakresu
pedagogiki wychowawczej.
Poznanie efektywnych sposobów postępowania w
sytuacji kryzysowej.

OPIS METODYKI SZKOLENIA


Zajęcia odbywają się w formie:
o Wykładów
o Warsztatów
o Praktyk zawodowych
Wyspecjalizowana, kwalifikowana kadra
Wykładowców



CELE


Przygotowanie uczestników do samodzielnego
planowania i doboru adekwatnych metod i
technik pracy z rodziną szczególnie podczas
wykonywania działań profilaktycznych oraz
prewencyjnych;
Poszerzenie wiedzy psychologicznej, pedagogicznej,
prawnej i medycznej związanej
z funkcjonowaniem współczesnej ,rodziny;
Wyposażenie uczestników w praktyczne
umiejętności
z zakresu konstruktywnej komunikacji i kontaktu
interpersonalnego;
Rozwój predyspozycji osobistych kompetencji
zawodowych asystenta rodziny niezbędnych
podczas prowadzonych różnych form wsparcia
rodziny: poradnictwo, terapii, rozwiązywania
różnych problemów społecznych, opiekuńczowychowawczych.






UWAGA! Program kursu jest zgodny z wymogami
Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. Program kursu
zatwierdzony został przez Ministra Procy
i Polityki Społecznej (Decyzja 121201 4/Ar).

WYMAGANE DOKUMENTY

INFORMACJE DOTYCZĄCE CZASU TRWANIA


Kurs zaoczny: trwa 3 miesiące (10 zjazdów)
Kurs dzienny trwa ok 2 miesięcy (25 godzin
tygodniowo)
ASYSTENT RODZINY - NOWY ZAWOD Z PRZYSZTOSCIĄ
To obecnie najszybciej rozwijający się rynek pracy - szacuje
się, że w najbliższych latach liczba miejsc pracy dla
asystentów rodzin wzrośnie kilkunastokrotnie.

Odpis lub kopia świadectwa szkoły
ponadgimnazjalnej, lub dyplomu studiów
wyższych
Kopia dowodu osobistego
Jedno zdjęcie
Wypełniony arkusz zgłoszeniowy





Więcej informacji udziela Sekretariat Policealnej Szkoły
Socjoterapii w Koszalinie przy ul. Modrzejewskiej 71A
(budynek College Computer)
94/343 35 70, 797 284 644
www.socjoterapia.org

