PaedDr. Anna Jakobová, Františka Prokopa 196, 739 42 Frýdek-Místek, Chlebovice
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IČ 630 43 432 ( autorizovaná os. Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky)

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
Kvalifikační kurz MPSV č. A2017/ 0508-PK
160 vyučovacích hodin z toho 120 hod teorie a 40 hod praxe
Získáte vědomostí z těchto oblastí:
- sociologie společnosti a rodiny
- psychologie a psychopatologie
- pedagogiky
- gerontologie
- teorie první pomoci a první pomoc
- somatologie a komplexní rekondice
- hygieny, výživy a základů epidemiologie
- základů právního povědomí a etiky
Možnosti uplatnění absolventů:
- v přímé obslužné péči v ambulantních nebo pobytových zařízeních, domovech seniorů
v pečovatelské činnosti u osob s fyzickými a psychickými obtížemi, spoluúčasti při
zajišťování sociální pomoci
- při práci s jedinci s postižením v rodinách včetně dětí, chráněných pracovištích a bydlení
- v soukromých agenturách a občanských společnostech
- jako samostatný pracovník, práce na živnost - péče o osobu blízkou
- azylové domy, nízko-prahová zařízení pro mládež, volno-časové aktivity pro klienty aj.
- v jeslích, mateřských školách s dodatečnou zkouškou na chůvy
Vstupní předpoklady: dobrý zdravotní stav
Začátek konání kurzu: 23.9.-1.12.2020 od 14.15 hod
Cena:

7358,-Kč (platba je možná i na 2x)

Místo konání kurzu:

Charita Třinec na Kamionce ul. Přátelství 1009 (bývalá pošta)

Odborně řízená praxe:

u zaměstnavatele, popř. smluvní organizace

Vyučující:

psycholog, sociolog, pedagog, odborný zdravotní personál

Ukončení kurzu:

závěrečnou zkouškou s vydáním osvědčení s celostátní platností

Přednosti kurzu:

odbornost a zkušenosti lektorů

Kontakt:

Email:

595 174 336, 732 349 654
jakobova4@seznam.cz
www.vzdelavaci-kurzy.eu

Číslo účtu : 213596581/0300

ČSOB, pobočka T.G. Masaryka 492, Frýdek-Místek

Závazná přihláška do kurzu
Kurz je akreditován MPSV s celostátní platností
Jméno a příjmení:

Datum a místo narození:____________________

bydliště_____________________________________________________________________
e-mail:

________

telefon:_______________________________
Přihlašuji se do Kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách č.A2017/0508-PK
Místo konání: Charita, Na Kamionce ul. Přátelství 1009
Začátek kurzu: 23.9.2020 od 14.15 hod

Cena kurzu:

7358,- Kč

Přihlášky zasílejte na adresu:

Datum

PaedDr. Anna Jakobová
Františka Prokopa 196,
739 42 Frýdek – Místek, Chlebovice

Podpis

