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Передусім ви дізнаєтеся основні принципи індивідуалізації допомоги та підтримки та 
спілкування з людьми з інвалідністю та їхніми сім’ями – наприклад, познайомитеся з 
основними поняттями аугментативного та альтернативного спілкування. 

ПРОПОНУЄМО КУРС ПЕРЕПІДГОТОВКИ 
СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ
Бажаєте працювати в організації, яка надає соціальні послуги в Празі чи 
Середньочеському регіоні?

МИ ПРОПОНУЄМО ВАМ КУРС, НА ЯКОМУ ВИ НАВЧИТЕСЯ:

Ви зможете застосувати деякі процедури та інструменти соціальної роботи та освіти, 
характерні для роботи з людьми з обмеженими можливостями. Ви дізнаєтеся, коли 
потрібна професійна підтримка, наприклад, у сфері психотерапії чи терапії проблемної 
поведінки тощо. Ви також навчитеся основ першої допомоги та основ догляду за 
пацієнтами. 

Ви будете знати основні поняття захисту прав користувачів соціальних послуг і матимете 
можливість обговорити тему з юристами, які спеціалізуються на захисті прав людей з 
інвалідністю. Ви навчитеся  розпізнавати симптоми тиранії та насильства. Ви будете знати 
принципи кризового втручання та знатимете, куди звернутися за подальшою допомогою. 

Ви навчитесярозуміти основні принципи створення умов для соціальної інтеграції та 
реалізації громадянських і людських прав цієї групи людей із забезпеченням їх безпеки та 
здоров’я.

Умовою успішного завершення курсу є 90 % відвідування, завершення професійної 
практики (допоможемо організувати), здача практичних завдань та успішне складання 
підсумкового заліку.

ДЛЯ КОГО КУРС?
Курс розроблений спеціально для людей, які працюють або хотіли б працювати в 
соціальних службах і не мають необхідної кваліфікації, а також для тих, хто хоче далі 
розвивати навички та знання.

ДІАПАЗОН
Обсяг курсу становить 150 годин, з них 120 навчальних годин протягом 15 днів та 30 
годин професійної практики.

МОЖЛИВІСТЬ СПЛАТИ ВНЕСКУ ЗА  РАХУНОК  БЮРО ЗАЙНЯТОСТІ
Внесок за участь у кваліфікаційному курсі може сплатити за вас бюро зайнятості за місцем 
вашого поточного проживання. Для цього необхідно подати заявку на так звану «вибірну 
перепідготовку» згідно з § 109 Закону № 435/2004 Зб. Закону про зайнятість та 
зареєструйтеся як шукач роботи.

Рекомендуємо зареєструватися якомога швидше, курс розпочнеться в травні.
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