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Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
(Prezenční forma)
Kvalifikační kurz MPSV č. A2022/0084 -PK
160 vyučovacích hodin z toho 110 hod teorie a 50 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
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.
Vstupní předpoklady:

dobrý zdravotní stav

Začátek konání kurzu: 3.10.-30.11.2022 ve dnech Po, St, Čt od 13.15 hod
Místo konání kurzu:

Obchodní akademie, Palackého 123 ve Frýdku-Místku

Cena:

10 658,- Kč (platbu je možné uhradit na 2-3 x)

Odborně řízená praxe:

Pečovatelská služba p. o., Hospic p. o. Frýdek-Místek, zaměstnavatel

Vyučující:

lektoři s dlouhodobou profesionální praxí

Ukončení kurzu:

závěrečná zkouška s vydáním osvědčení s celostátní platností

Přednosti kurzu:

odbornost a zkušenost lektorů, řízená praxe s dohledem

Možnost tzv. zvolené rekvalifikace pro uchazeče vedené na pobočkách Úřadu práce ČR
Kontakt:

Email:
ČSOB:

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

213596581/0300
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Závazná přihláška do kurzu
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Kurz je akreditován MPSV č. A2022/0084-PK s celostátní platností
Jméno a příjmení:

e-mail:

Datum a místo narození:____________________

________

telefon:_______________________________

Přihlašuji se do Kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách MPSV č.A2022/0084-PK- prezenční forma
Místo konání: Frýdek-Místek, Palackého 123 - Obchodní akademie
Termín kurzu: 3.10.-30.11.2022
Číslo účtu : pobočka ČSOB T. G. Masaryka 492, Frýdek-Místek 213596581/0300

Cena kurzu: 10 658,- Kč

Přihlášky zasílejte emailem:

Datum

jakobova4@seznam.cz

Podpis

