Fundaţia noastră are ca obiect de activitate şi formarea continuă a profesioniştilor din serviciile
sociale din ţară şi din străinătate, având ca scop principal îmbunătăţirea calităţii vieţii copiilor. Vă
ţinem la curent cu programele de formare disponibile, cu ultimele materiale informative aﬂate la
dispoziţia dumneavoastră şi cu proiectele viitoare.

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
Un grup de asistenţi sociali din cele şapte
Direcții de Protecţie a Copilului din țară,
cu care HHC România a semnat în ultimul
an noi parteneriate: Mureș, București –
sectorul 6, Bistrița, Cluj, Sălaj, Botoșani, şi
Suceava, au fost pentru 3 zile, umbrele
asistenţilor sociali de la HHC.

Acest program s-a numit “Shadowing HHC”
şi reprezintă primul program de training de
acest fel din România. Programul s-a
desfăşurat în perioada 4-6 octombrie, la
Baia Mare, la sediul HHC România.

“Shadowing HHC Romania” este și un
program de mers umăr la umăr pe teren cu
noii noștri parteneri, pentru a le arăta felul
în care lucrăm în județul Maramureș
împreună cu partenerul nostru cel mai
vechi, DGASPC Maramureș, cu care am
demonstrat în 12 ani de activitate că
modelul de reformă a sistemului de
protecție a copilului pe care noi îl
propunem, funcționează”. Otto Sestak,
Managerul Departamentului de Formare
Profesională.
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Coordonatorul asistenţilor sociali Radu
Tohătan le-a prezentat oaspeţilor noştri
instrumentele de lucru.
A subliniat că nu vrem dublarea muncii, ci
eﬁcientizarea ei, că suntem ﬂexibili și putem
să ne adaptăm, dar că cerem același lucru
din partea colegilor de la DGASPC pentru a
putea interveni în situațiile primite de la
parteneri.
Cu studii de caz propuse chiar de invitații
noștri, pornind de la situațiile ce păreau fără
ieșire, Radu a pregătit trei pereți de ﬁșe și de
tabele pe care le-a completat, împreună cu
asitenții sociali din Direcții. Radu i-a ghidat
să găsească singuri SOLUȚIA creativă, care
nu se adresează doar problemei imediate,
ci întregului context și rezolvă problema de
la rădăcină.
Întîlnirea dintre asistenţii sociali a fost în
acelaşi timp productivă dar şi extrem de
plăcută şi ne propunem să organizăm şi alte
astfel de programe.
Tot în această perioadă a avut loc primul
modul al cursului de formare profesională
de la D.G.A.S.P.C. Botoşani.
Modulul I al programului de formare a fost
organizat pentru un grup de 20 membri de
personal din cadrul centrului de plasament,
aceştia făcând parte din diverse categorii de
personal de îngrijire directă şi personal
auxiliar.
Scopul cursului este de a dezvolta abilităţi
profesionale necesare în munca directă cu
copilul, având în vedere implicarea acestora
în pregătirea grupurilor de copii pentru
mutarea în serviciile alternative și în
dezvoltarea unor programe de intervenţie
speciﬁce pentru ﬁecare copil în parte.

Subiectele abordate în acest modul sunt:
- Dezvoltarea copilului (etape in dezvoltare
de la 0-18 ani, principii ale dezvoltării,
întârzieri în dezvoltare);
- Standarde şi proceduri în serviciile
rezidenţiale pentru copii cu nevoi
speciale;
- Abilităţi de viaţă independentă (deﬁnire,
identiﬁcare pe arii de dezvoltare)
- PIS, analiza sarcinii, fomularea
obiectivelor în dezvoltarea abilităţilor de
viaţă independentă.
În perioada 26-28 septembrie au demarat
sesiunile de formare profesională pentru
membrii de personal care lucrează direct
cu copiii în serviciile rezidenţiale de tip
familial din cadrul DGASPC Sector 6,
Bucureşti.
Doi formatori ai Fundaţiei Hope and Homes
for Children România au susţinut cursuri pe
tema formării abilităţilor de viaţă
independentă la copii şi tineri. Au participat
21 de membri de personal, care vor avea
oportunitatea de a obţine, la ﬁnalul
sesiunilor de formare, certiﬁcate de
competenţă profesională.

3 Programe viitoare

În următoarea perioadă vom instrui
aproximativ 60 de persoane din judeţul
Mureş, 65 din judeţul Botoşani şi 40 de
membri de personal din sectorul 6 al
municipiului Bucureşti.

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

6 Contact

Pe situl nostru www.hhc.ro, găsiţi lista
completă a publicaţiilor şi informaţii despre
cursurile dezvoltate pe baza lor.

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să
contactaţi departamentul de proiecte,
formare şi dezvoltare al HHC România.

• Ghidul metodologic de
dezinstituţionalizare, 2005
• Metode de prevenire a separării copilului
de familie, 2010
• Manualul de proceduri privind inserţia
socio-profesională a tinerilor care
părăsesc sistemul de protecţie a copilului,
2006 (disponibil şi în variantă tipărită)
• Practici de lucru în centrele de zi pentru
copii tipici, 2010
• Practici de lucru în centrele de zi pentru
copii cu nevoi speciale, 2010
• Principii de bună practică pentru Centrele
de primire în regim de urgenţă, 2010
• Principii, proceduri şi practici de lucru
pentru Centrele maternale, 2010
• Principii, proceduri şi practici de lucru
pentru servicii rezidenţiale alternative:
casele de tip familal pentru copii tipici,
2010
• Principii, proceduri şi practici de lucru
pentru servicii rezidenţiale alternative:
casele de tip familal pentru copii cu nevoi
speciale, 2010
• Prevenirea şi intervenţia în
comportamentele diﬁcile la copiii şi tinerii
cu tulburări psihice, 2010
• Ghid de bune practici pentru dezvoltarea
abilităţilor de trai independent la copii
tipici, 2010
• Ghid de bune practici pentru dezvoltarea
abilităţilor de trai independent pentru
copii cu nevoi speciale, 2010
• Auditul social pentru serviciile de
protecţie a copilului, 2010

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

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

5 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.

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

