Nr. 14 decembrie, 2011
Şi în ultima lună a acestui an vă ţinem la curent cu activitatea de formare profesională desfăşurată
de HHC România. Prin programele de training urmărim în primul rând îmbunătăţirea calităţii vieţii
copiilor. În continuare vă prezentăm ultimele materiale informative din acest an şi proiectele
pentru începutul anului 2012.

1 Formarea profesională la HHC

HHC România derulează programe de
formare profesională în domeniul serviciior
sociale din 2001.
HHC România este furnizor acreditat de
programe de formare profesională pentru
ocupaţiile:
• Pedagog de recuperare
• Asistent maternal
• Lucrător social
În plus, HHC România are o serie de ghiduri
de bune practici pentru serviciile alternative
din sistemul de protecţie a copilului. HHC
România poate desfăşura programe de
formare profesională la locaţia aleasă de
client.

2 Programe de formare în derulare
Proiecte naţionale
Formatorii noştri au instruit în această
lună 60 de membri de personal din casele
de tip familial din judeţul Mureş: Complex
CTF Reghin, CTF Şincai, CCTF Sâncraiu de
Mureş, CTF Sântana de Mureş, CRCDN,
Serviciul Rezidenţial, CTF Câmpeniţa, CTF
Sărmaşu Dezrobirii, CTF Gării Reghin, CTF
Zau, CTF Bălăuşeni şi CRCD Tg Mureş.

Tematica primului modul al acestui curs a
cuprins: standardele minime obligatorii în
CTF-uri, procedurile de lucru în casele de
tip familial, dezvoltarea copilului, etapele
dezvoltării şi domeniile de dezvoltare,
comunicarea-principii generale şi
comunicarea cu copiii, tehnici de
comunicare, modalităţi de îmbunătăţire a
comunicării, programe de intervenţie
speciﬁcă, managementul stresului, surse de
stres, efectele stresului, reacţii la stres,
stresul la copii etc.
La Bacău am susținut un program de
formare profesională la cererea DGASPC
pentru 17 angajați din complexul de case
de tip familial PRO FAMILIA.
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În urma analizei realizate de către serviciul
rezidențial de la DGAPSC Bacău, au fost
identiﬁcate următoarele nevoi:
- Metode și tehnici de gestionare a
coportamentului diﬁcil;
- Modalități de îmbunătățire a comunicării
cu copilul;
- Managementul timpului și eﬁcientizarea
muncii;
- Managementul stresului și al conﬂictelor.
Am răspuns la solicitarea celor de la
DGASPC Bacău și am pregătit un pachet
care să satisfacă aceste nevoi. În materialul
de curs am inclus o sesiune despre
comunicarea cu copilul, pe care am legat-o
de un material despre comportamentul
diﬁcil. Am pregătit o sesiune despre
conﬂicte și una despre felul în care ne
gestionăm timpul personal și profesional.
Cursul a fost apreciat de participanți pentru
oportunitățile oferite de formatori de a purta
discuții, deschis, pentru abordarea
interactivă, pentru modalitatea de dezbatere
și pentru exercițiile folosite.
La Sighetu Marmaţiei am instruit 28 de
membri de personal ai Centrului de
Plasament pentru Copii Şcolari Sighet.
Cursul a fost cu atât mai important cu cât
instituţia îşi va închide porţile în această
lună. Formatorii noştri au predat noţiuni
legate de sistemul de protecţie a copilului şi
modul de funcţionare a serviciilor în cadrul
sistemului; standardele minime obligatorii,
procedurile de lucru în serviciile
rezidenţiale, dezvoltarea copilului (etape în
dezvoltare de la 0-18 ani, principii ale
dezvoltării, dezvoltarea întreruptă) şi
ataşamentul.

3 Programe viitoare

În următoarea perioadă vom instrui
aproximativ 100 de persoane din judeţele
Mureş, Botoşani şi Bistriţa.
Până când ne vom întâlni cu viitorii cursanţi,
vă dorim Sărbători Fericite şi un an plin de
experienţe profesionale pozitive. La mulţi
ani!

Dacă doriţi să vă înscrieţi pentru un curs,
vă rugăm selectaţi un pachet de curs din
lista de mai jos şi transmiteţi formularul de
înscriere la datele de contact din josul
paginii.

4 Materiale disponibile
Pe situl nostru www.hhc.ro, găsiţi lista
completă a publicaţiilor şi informaţii despre
cursurile dezvoltate pe baza lor.
Pe partea de cercetare am publicat o serie
de manuale:
• Ghidul metodologic de
dezinstituţionalizare, 2005
• Manualul de proceduri privind inserţia
socio-profesională a tinerilor care
părăsesc sistemul de protecţie a copilului,
2006 (disponibil şi în variantă tipărită)
• Metode de prevenire a separării copilului
de familie, 2011
şi suntem în curs de tipărire cu
următoarele:
• Practici de lucru în centrele de zi pentru
copii tipici
• Practici de lucru în centrele de zi pentru
copii cu nevoi speciale
• Principii de bună practică pentru Centrele
de primire în regim de urgenţă

• Principii, proceduri şi practici de lucru
pentru Centrele maternale
• Principii, proceduri şi practici de lucru
pentru servicii rezidenţiale alternative:
casele de tip familal pentru copii tipici
• Principii, proceduri şi practici de lucru
pentru servicii rezidenţiale alternative:
casele de tip familal pentru copii cu nevoi
speciale
• Prevenirea şi intervenţia în
comportamentele diﬁcile la copiii şi tinerii
cu tulburări psihice
• Ghid de bune practici pentru dezvoltarea
abilităţilor de trai independent la copii
tipici
• Ghid de bune practici pentru dezvoltarea
abilităţilor de trai independent pentru
copii cu nevoi speciale
• Auditul social pentru serviciile de
protecţie a copilului

5 Contact
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să
contactaţi departamentul de proiecte,
formare şi dezvoltare al HHC România.
Persoane de contact:
Otto Sestak
Manager Departament Cercetare,
Dezvoltare, Formare
Research, Development and Training
Department Manager
Hope and Homes For Children Romania
mobil/cell +40 740 245 903
email: otto@hhc.ro
Cecilia Repede
Administrator programe
Hope and Homes For Children Romania
mobil/cell +40 742 042 064
email: cici@hhc.ro
email: oﬃce@hhc.ro

6 Abonament / unsubscribe
Abonaţi-vă la ediţiile următoare printr-un
mesaj la oﬃce@hhc.ro. Dacă nu mai doriţi să
primiţi mesaje, dezactivaţi aici: oﬃce@hhc.ro.

7 Informatii suplimentare
Disclaimer: Opiniile sau punctele de vedere
prezentate în acest mesaj aparţin semnatarilor şi
nu reﬂectă în mod necesar opiniile ori punctele
de vedere ale Fundaţiei Hope and Homes for
Children România. Hope and Homes for
Children România este o organizaţie
nonguvernamentală, înregistrată în România.
Adresa de contact: Bulevardul Bucureşti 2A,
430281 Baia Mare, judeţul Maramureş,
telefon/fax: +40 262 227149, email:
oﬃce@hhc.ro.

Pentru detalii: http//www.hhc.ro
Ne puteți urmări activitatea și pe:
http://www.facebook.com/hhcromania
http://twitter.com/protectiecopii
http://protectiecopii.ro/ro

