Hana Formanová, IČ: 75398419
Nalžovské Hory část Velenovy 155, 341 01 Horažďovice
Vzdělávací instituce je akreditovaná MŠMT ČR,
MV ČR pod evidenčním číslem AK/I-25/2010,
MPSV ČR pod evidenčním číslem 2011/0119-I.

si Vás dovoluje pozvat na vzdělávací program
v rámci akreditovaného rekvalifikačního programu směřujícího k profesní kvalifikaci

„PORADCE PRO POZŮSTAL É“
s garantem a zároveň lektorem, paní PhDr. Mgr. Naděždou Špatenkovou, Ph.D., psycholožkou a socioložkou,
průkopnicí poradenství pro pozůstalé v České republice, autorkou řady statí a monografií, např. „Zármutek a pomoc
pozůstalým“, „Poradenství pro pozůstalé“ apod.
a lektorem, panem ThLic. Tomášem Kotrlým, Th.D., teologem a poradcem pro pozůstalé, který od roku 2004
vytváří databázi hřbitovů (www.pohrebiste.cz), standardy profesních kvalifikací v pohřebnictví a je autorem
monografie "Pohřebnictví".

Rekvalifikační program je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
pod evidenčním číslem MSMT-50041/12-212/1099.
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.

Místo konání:

Teorie
Praxe

Úhlava, o. p. s., Kpt. Jaroše 94, Klatovy
Pohřební služby Klatovy

Předměty a rozsah:
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
1 hodina
Závěrečná zkouška je součástí rekvalifikačního programu. Proběhne dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování
a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, tj. dle aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace.
Termíny:

9. 9. – 15. 9. 2013

+

3. 10. - 6. 10. 2013

Harmonogram:

pondělí
13.00 – 20.00 hod.
úterý - sobota 8.00 – 20.00 hod.
neděle
8.00 – 11.00 hod.

+

24. 10. – 27. 10. 2013

čtvrtek
13.00 – 20.00 hod.
pátek - sobota 8.00 – 20.00 hod.
neděle
8.00 – 11.00 hod.

Školné ve výši 22 500,- Kč/osoba zahrnuje studijní materiály, základní celodenní stravování, ubytování
a závěrečnou zkoušku před autorizovanou osobou k ověření a uznání výsledků dalšího vzdělávání.
Kontakty »
Propozice jsou součástí přihlášky, které jsou rozesílány s pozvánkou nebo na vyžádání.
e-mail: vse-pro-venkov@seznam.cz tel.: +420 725 314 304 banka: 222977036/0300 www.vseprovenkov.eu
Zapsán v živnostenském rejstříku vedeném MPO Praha. Pořadatel je plátcem DPH (DIČ: CZ7152182785).

