Vzdělávací instituce Hana Formanová
Si Vás dovoluje pozvat k účasti ve vzdělávacím programu
(rekvalifikačním kurzu) směřujícího k profesní kvalifikaci

Poradce pro pozůstalé
(Kód PK dle NSK: 69-020-M)

Poradce pro pozůstalé samostatně a systematicky doprovází klienty v průběhu umírání jim blízké osoby, ve
smutku, při přípravě pohřebních obřadů, a to prostřednictvím poradenského vztahu. Posláním poradce pro pozůstalé je pomáhat nejen s organizací praktických záležitostí, ale poradce musí být schopen nabídnout adekvátní
psychologickou pomoc a podporu, která je v těchto smutných chvílích velice potřebná.
„Nikdo z nás není připravený na bolest a umírání. Přijměme koloběh života a doprovázení ……..“

Termíny:

předpokládaná výuka ve dnech 18. 5. – 29. 5. 2014

zkouška před autorizovanou osobou dne 13. 6. 2014 (1. skupina) a 14. 6. 2014 (2. skupina
Místo konání: Centrum sociální integrace a celoživotního vzdělávání,
bývalý Dominikánský klášter, Plánická 174, 339 01 Klatovy.
ZŠ Plánická, Komenského 133, a Krematorium v Klatovech.
Garant a zároveň lektor

Lektor

paní PhDr. Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D.,

pan ThLic. Tomáš Kotrlý Th.D.

psycholožka a socioložka, průkopnice poradenství
pro pozůstalé v ČR, autorka řady statí a monografií,
např. „Zármutek a pomoc pozůstalým“,
„Poradenství pro pozůstalé“ apod.

teolog a poradce pro pozůstalé, který od roku 2004
vytváří databázi hřbitovů (www.pohrebiste.cz),
standardy profesních kvalifikací v pohřebnictví
a je autorem monografie "Pohřebnictví".

Kontakty »

e-mail: vse-pro-venkov@seznam.cz

www.vseprovenkov.eu

tel.: +420 725 314 304

Č. j.: MSMT—50041/12-212/1099
Pořadatel je zapsán v živnostenském rejstříku vedeném MPO Praha a je plátcem DPH.

Vstupní předpoklady:
Zájemce o kurz Poradce pro pozůstalé by měl splňovat tyto předpoklady:






schopnost poradenských aktivit
umět naslouchat
mít ujasněný hodnotový kodex poradenství v zármutku
a samozřejmě dosažení minimálně 18 let věku.

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru
psychologie, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru sociální činnost a střední vzdělání s
maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru sociální práce a sociální pedagogika. Jinou alternativu, akceptující,
představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru pečovatelské služby, střední vzdělání s
maturitní zkouškou v oboru veřejnosprávní činnost, střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru podnikání v
oborech, střední vzdělání s výučním listem a vysokoškolské vzdělání v oboru psychologie, sociální práce, sociální
pedagogika, pedagogika, teologie, veřejná správa.

Časová dotace předmětů vzdělávacího programu:








Rozvíjení účinné komunikace, podpory a doprovázení pozůstalých

35 hodin

Orientace v hodnotovém kontextu poradenství pro pozůstalé

12 hodin

Aplikování základních principů poradenství pro pozůstalé na truchlící klienty

33 hodin

Usnadňování procesu truchlení

26 hodin

Charakterizování osobnosti poradce pro pozůstalé

10 hodin

Aplikování základních zásad pohřbívání v poradenství pro pozůstalé

4 hodiny

Poučení o BOZP
Pro názornou představu praktické výuky lze shlédnout video o již ukončeném kurzu viz odkaz:

1 hodina

Zkouška před autorizovanou osobou:
Závěrečná zkouška je součástí rekvalifikačního kurzu, tzn., že je zahrnuta v ceně vložného . Proběhne dle zákona
č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, tj. dle aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace.
Podstatou zkoušky před tzv. autorizovanou osobou je ověření, zda si zájemce osvojil danou odbornost
(kvalifikaci) vymezenou kvalifikačním standardem příslušné profesní kvalifikace. Ověření probíhá formou
zkoušky podle hodnoticího standardu této profesní kvalifikace.
Dokladem, který potvrzuje úspěšné vykonání zkoušky, je osvědčení o získání profesní kvalifikace. Toto osvědčení je veřejnou listinou má celostátní platnost a bez dalšího osvědčuje skutečnosti v něm uvedené při každém občanskoprávním i pracovněprávním vztahu, tedy i při prokazování dosažené kvalifikace zaměstnavateli.
Autorizovanou osobou je právě lektorka, paní Špatenková, která Vás bude provádět kurzem.

Propozice k přihlášení a platbě vložného:
Vážné zájemce si dovolujeme požádat, aby kontaktovaly pořadatele na e-mailu vse-pro-venkov@seznam.cz, nebo telefonicky na 725 314 304, nejlépe do 31. 3. 2014. Poté budou zájemcům rozeslány instrukce k přihlášení,
výuce a platbě vložného, které je předběžně stanoveno na 16 200 Kč, s tím, že může dojít k ponížení při naplnění
kapacity, a to 18 osob. Kurz bude zrealizován při 12 přihlášených účastnících.

