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TRENING W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG
OPIEKUŃCZYCH
Data rozpoczęcia:

SZKOLENIE ODWOŁANE

Warunkiem zapisu na szkolenie jest wpłata 100,00 zł.
zaliczki na podane n/w konto, tytułem: TUS oraz imię i
nazwisko

ETB-Group

13 1240 4748 1111 0010 7611 0303 Bank
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Pekao

Dla kogo przeznaczony jest trening:

Trening
seminarium)
jest
dla1598).
osób,
zgodnie
z2005
Rozporządzeniem
Ministra
Polityki
Społecznej
sprawie
usług
opiekuńczych
dniaktóre
22 w
września(specjalistycznych
r.( Dz.U.przeznaczony
z 2005
r,nr
189,poz
chcą
świadczyć
specjalistyczne
usługi
opiekuńcze,
toz jest:
·

pracownika socjalnego,

·

psychologa,

·

pedagoga,

·

logopedy,

·

terapeuty zajęciowego,

·

pielęgniarki,

·

asystenta osoby niepełnosprawnej,

·

opiekunki środowiskowej,

·
specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej,
fizjoterapeuty i :
- posiadają co
półroczny
staż pracy
w jednostkach
określonych
w najmniej
§ 3 ust. wyżej
cytowanego
rozporządzenia.
Celem zajęć jest:
Nauka prowadzenia
treningu
umiejętności
społecznych
przewidywanych
w zakresie
specjalistycznych
usług
opiekuńczych
zgodnie
z §2 w/w
rozporządzenia.

Tematyka zajęć:
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1. Regulacje prawne specjalistycznych usług opiekuńczych
2. Organizacja pracy w ramach specjalistycznych usług
opiekuńczych – zadania opiekuna.
3. Pojęcie zaburzenia psychicznego –
zaburzenia zdrowia psychicznego u dorosłych.

dominujące

4. Komunikacja z pacjentem – rozwój zasobów osobistych i
interpersonalnych pacjenta.
5. Techniki kształtowania nawyków celowej aktywności.
6. Kształtowanie motywacji do zachowań akceptowanych
społecznie.
7. Prowadzenie treningu umiejętności społecznych
8. Zaburzenia psychiczne u dzieci – pojęcie autyzmu
9. Planowanie działań opiekuńczych i wychowawczych u
dzieci z zaburzeniami psychicznymi.
10. Planowanie działań terapeutycznych u dzieci z
zaburzeniami psychicznymi.

Zajęcia prowadzą specjaliści doświadczeni w pracy z
osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz dziećmi
autystycznymi.
Czas trwania: 10 godzin
KOSZT SZKOLENIA 400,00 ZŁ.

W ramachdydaktyczne
szkolenia zapewniamy
wszelkie potrzebne
materiały
w formie elektronicznej.
Uwaga:
W przypadku wystąpienia w trakcie trwania kursu (szkolenia)
jakichkolwiek wątpliwości, pytań dotyczących zagadnień
podejmowanych w trakcie zająć istnieje możliwość
merytorycznych konsultacji z naszymi wykładowcami,
instruktorami w siedzibie naszej placówki kształcenia
zawodowego po wcześniejszym osobistym lub telefonicznym
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ustaleniu ich terminu.

Szkolenie prowadzone jest w rozkładzie godz. zegarowych (60 min.)

Przewiduje się 15 min. przerwę na każdą godzinę zajęć.

W trakcie zajęć teoretycznych trwających dłużej niż 6 godz. Zegarowych zaplanowana jest jedna przerwa 45 min. (tzw. obiadowa)
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