Vzdělávací instituce Hana Formanová
Si Vás dovoluje pozvat k účasti ve vzdělávacím programu
Pilotního ověřování UNIV 3, směřujícího k profesní způsobilosti

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: 24. 10. – 2. 11. 2013
+
15. 11. - 17. 11. 2013 (blokace termínů pro zkoušku v rámci projektu a případně pro zkoušku
před autorizovanou osobou)

Místo konání: Centrum sociální integrace a celoživotního vzdělávání,
bývalý Dominikánský klášter, Plánická 174, 339 01 Klatovy.

Lektorka, paní PhDr. Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D.,
psycholožka a socioložka, průkopnice poradenství pro pozůstalé v ČR, autorka řady statí a monografií,
např. „Zármutek a pomoc pozůstalým“, „Poradenství pro pozůstalé“ apod.

Kontakty »

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

www.vseprovenkov.eu

tel.: +420 725 314 304

Pořadatel je zapsán v živnostenském rejstříku vedeném MPO Praha a je plátcem DPH.

Specifikace vzdělávání UNIV 3:
Před časem jsme Vás oslovili s nabídkou akreditovaného rekvalifikačního kurzu směřujícího k profesní kvalifikaci Poradce pro pozůstalé. Dovolujeme si Vám touto cestou oznámit, že jsme se s naším projektem rekvalifikačního kurzu zapojili do projektu UNIV 3, jehož cílem je zkvalitnit systém rekvalifikací širokou podporou procesu
uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací.
Nabízené vzdělávání bude probíhat v pilotním ověřování vzdělávacího programu UNIV 3, pro profesní kvalifikaci Poradce pro pozůstalé dle NSK (národní soustavy kvalifikací), v rámci kterého dojde ke zkoušce v projektu
jehož se budete účastnit. Zkouška je totožná se zkouškou dle zákona 179/20006 Sb. = před autorizovanou osobou). Autorizovanou osobou je právě i p. Špatenková, která Vás bude provádět kurzem a bude u zkoušky v rámci
projektu, a kdo bude mít zájem o zkoušku dle zákona, bude mít možnost ji vykonat za sníženou úhradu.

Přínosy v zdělávání v rámci projektu UNIV 3:


Během měsíce září musíte projít diagnostickým testem, který je podmínkou v účasti plánovaného kurzu.
Test Vám zašleme e-mailem, abychom Vám ušetřili jednak čas, ale hlavně i finance spojené s cestováním.
Test má především potvrdit vhodnost školit celý kurz dle standardů. Paní lektorka, PhDr. Mgr. Naděžda
Špatenková, Ph.D., dle výsledků testů nastaví rozsah a náročnost přednášené problematiky. Každopádně
bude i větší benevolence vyhovět Vašim požadavkům na strukturu výuky, přičemž již nyní je jasné, že prozatím všichni zájemci mají požadavek projít úplně celým kurzem.



Cena kurzu bude pro Vás velmi příjemná. Školné bude úplně zdarma!!!!



Platba z Vaší strany bude pouze za základní registrační poplatek (před zahájením kurzu na základě dodaným platebních podmínek), zajištění stravy a ubytování (dle domluvy) a dopravy (ve Vaší kompetenci).



Aby posluchač obdržel certifikát o absolvování programu a zkoušky s uvedenými způsobilostmi pro výkon
profese, musí se zúčastnit povinné zkoušky, která nebude zkouškou profesní rekvalifikace, ale zkouškou
v rámci projektu. Můžeme říci, že posluchači, kteří měli zájem se účastnit pouze z důvodu, aby došlo u
nich k přínosům v jednání s klienty, z hlediska psychologie a tudíž neměli zájem o zkoušku, bude tato situace plně vyhovovat. Posluchači, kteří budou mít o profesní zkoušku před autorizovanou osobou zájem, si
uhradí pouze přímé náklady na tuto zkoušku a vše bychom řešili osobně v prvním týdnu školení, kde bychom nastavili jednak cenu za zkoušku a formu úhrady.



Základní registrační poplatek činí 1 800 Kč na osobu, který bude fakturován se splatností před zahájením
kurzu, tj. bude uhrazený přihlášeným účastníkem maximálně 5 dnů pře zahájením kurzu.



Podmínky pro cílové skupiny = posluchači kurzu:
Nikdo nesmí mít trvalé bydliště v Praze a nesmí být v režimu studenta (nesmí uvést do životopisu, že je studentem). Všichni musí mít ukončené střední vzdělání a být v době zkoušky v rozmezí 18-64
let, být na trhu práce (nebo nezaměstnaní, OSVČ apod.). Případní cizinci musí mít trvalé bydliště
v ČR (mimo Prahu).



Vás, kteří jste již přihlášení na původní rekvalifikační kurz, si dovolujeme požádat, zda by jste mohli v případě, že Váš zájem o vzdělávání trvá, vyplnit přiložené soubory a také je zaslat e-mailem. Děkujeme.



Každopádně další zájemce žádáme o totéž, tj. o zaslání vyplněných formulářů. Děkujeme.



Vyplněné tiskopisy vytiskneme a v první den školení Vám je při diagnostickém vstupním pohovoru předložíme k podpisu.

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
Závěrečná zkouška v rámci projektu dle NSK (1 osoba 4 hod. ústní část + 1 hod. písemná část
společná) = dle aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace
5 hodin
Zkouška před autorizovanou osobou dle zájmu posluchače. Proběhne dle zákona č. 179/2006 Sb.,
o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, tj. dle aktuálně platného hodnotícího standardu
profesní kvalifikace.

Nabídka placených služeb posluchačem:
Uvedené ceny níže jsou navržené a předjednané u poskytovatelů. Můžete si je zajistit samozřejmě sami, přičemž
malé občerstvení (kávu, minerální vodu a pečivo) bychom uvítali, aby se zajistilo všem posluchačům hromadně.
Tyto platby budou uskutečněny na základě objednání, a to, že všem přihlášeným zašleme objednávkový list, ze
kterého bude vypočtena cena k uhrazení na období kurzu s uhrazením v den začátku týdenního školení nebo
při prodlouženém víkendu v období pro zkoušku v rámci projektu UNIV 3.

.
Ubytování a stravování
dle rozložení zkoušky v rámci projektu případně před autorizovanou osobou bude řešeno
za stejných cen uvedených výše s každým posluchačem zvlášť.

