Opiekun osoby starszej (chorej)
i pomocy domowej
Kurs obejmuje 160 h zajęć z zakresu teoretyczno-praktycznego i językowe przygotowania kandydatów do podjęcia pracy w charakterze Opiekuna osoby starszej (chorej) oraz pomocy domowej (również
w innych krajach Europy).
Zakres materiału obejmuje m.in.:
• Wprowadzenie w problematykę opieki i wsparcia
osób starszych;
• Podstawy gerontologii i geriatrii - choroby wieku
starczego (demencja, choroby psychiczne, choroby
somatyczne) i możliwości ich leczenia;
• Komunikacja i interakcja z osobami starszymi,
chorymi, niepełnosprawnymi, ich rodzinami oraz
z osobami współsprawującymi opiekę (np. pielęgniarzami, wolontariuszami, itp.);
• Zagadnienia prawne;
• Metodyka pracy z osobą starszą (i) chorą oraz
podstawowy zakres działań związanych z prowadzeniem domu i gospodarstwa domowego;
• Praktyka zawodowa;
• Język niemiecki.
Absolwent kursu ma możliwość podjęcia pracy
w: domach pomocy społecznej; ośrodkach wsparcia
(środowiskowe domy samopomocy, kluby integracji,
dzienne domy pomocy); warsztatach terapii zajęciowej;
miejskich i gminnych ośrodkach pomocy społecznej,
powiatowych centrach pomocy rodzinie; placówki
oświatowo-kulturalne (kluby seniora, uniwersytety
III wieku); hospicja; zakłady opiekuńczo-lecznicze;
poradnie specjalistyczne, ośrodki rehabilitacyjne, sanatoria; organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia) działające na rzecz osób starszych, chorych
i niepełnosprawnych; niepubliczne placówki opiekuńcze (typu domy seniora) dla osób starszych, chorych
i niepełnosprawnych; indywidualna opieka domowa
nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi.
Koszt kursu: 2500 zł
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Mediacje pojednawcze w rodzinie

Przeznaczony jest dla absolwentów kierunku nauki
o rodzinie oraz osób zainteresowanych nabyciem
umiejętności mediacji w sprawach rodzinnych.
Kurs umożliwi zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia mediacji rodzinnych oraz
pozasądowego rozwiązywania konfliktów i sporów.
Specyfiką proponowanego kursu jest ukierunkowanie nabywanych umiejętności na jasno określony
cel mediacji, jakim jest pojednanie w małżeństwie
i rodzinie.
Program Kursu został opracowany z uwzględnieniem Standardów szkolenia mediatorów uchwalonych przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych
Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy
Ministrze Sprawiedliwości.
Koszt kursu: 900 zł

Poradnictwo rodzinne
Kurs przeznaczony jest dla osób zainteresowanych
tematyką małżeństwa i rodziny, zagadnieniami
zdrowia prokreacyjnego oraz pomocą małżeństwom
i rodzinom w sytuacjach trudnych i kryzysowych,
pracujących lub zamierzających pracować w poradniach małżeńsko-rodzinnych.
Program 60-godzinnego Kursu składa się z trzech
modułów zawierających zagadnienia:

- psychologiczno-poradniane (m. in. antropologiczne podstawy poradnictwa, specyfika i etapy poradnictwa indywidualnego, małżeńskiego oraz rodzinnego, terapia małżeńska w sytuacji konfliktów
i kryzysów, poczucie krzywdy i przebaczenia, żal po
stracie);
- teologiczno-etyczne (sakramentalność małżeństwa, etyka małżeńska i rodzicielska, odpowiedzialne rodzicielstwo, zadania rodziny);
- medyczne (m. in. metody rozpoznawania płodności, podstawy anatomii i fizjologii człowieka, antykoncepcja i zapłodnienie in vitro z punktu widzenia
medycznego i etycznego, czynniki wpływające na
płodność, możliwości pomocy małżonkom w sytuacji trudności z poczęciem dziecka).
Koszt kursu: 600 zł

Trener warsztatów
dla rodziców i nauczycieli
Celem Kursu jest praktyczne przygotowanie do
prowadzenia szkleń, spotkań edukacyjnych z zakresu
umiejętności wychowawczych dedykowanych
rodzicom oraz nauczycielom.
Adresatami kursu są osoby chcące budować
lub doskonalić własny warsztat trenerski,
w szczególności absolwenci kierunku nauki
o rodzinie, asystenci rodziny, pracownicy
socjalni, psychologowie, pedagodzy, wychowawcy
i inni specjaliści dbający o rozwój swoich
umiejętności
wychowawczych
potrzebnych
w pracy z dziećmi i młodzieżą. Osoby zainteresowane
kursem powinny mieć ukończone studia wyższe.
80-godzinny program kursu jest realizowany
w formie praktycznych warsztatów w 10-15 osobowej
grupie uczestników podczas pięciu dwudniowych
spotkań.
Koszt kursu: 2000 zł

