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

Feedback-ul pozitiv pe care l-am primit de
la personalul instruit ne conﬁrmă faptul că
este extrem de util acest curs, în special
pentru că mulţi dintre tinerii care au părăsit
de-a lungul timpului sistemul de protecţie a
copilului s-au izbit de imposibilitatea de a
face faţă singuri în viaţa socială şi
profesională.
Am încheiat şi al doilea modul de curs la
Bistriţa, unde 150 de asistenţi maternali
profesionişti au învăţat cum să comunice
eﬁcient cu copiii, care sunt modalităţile de
îmbunătăţire a comunicării, cum putem
deveni asertivi şi cum putem evita
conﬂictele printr-o comunicare eﬁcientă.
Deasemea, asistenţii maternali profesionişti
au primit răspunsuri utile în privinţa
rezolvării comportamentelor diﬁcile.
Urmează acum o vacanţă de o lună, după
care vom începe modul trei al cursului, axat
pe tema abilităţilor de viaţă independentă.
La ﬁnal cursanţii vor ﬁ evaluaţi şi vor primi
certiﬁcate de absolvire eliberate de către
Ministerul Muncii.

Proiecte naţionale

SUMAR

Am început formarea profesională în
judeţul Botoşani pentru 65 de membri de
personal din instituţia Sfântul Spiridon, în
care trăiesc 98 de copii. Cursul se va întinde
până în luna noiembrie şi-şi propune să
instruiască personalul în domeniul
abilităţilor de viaţă independentă.
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3 Programe viitoare
În următoarea perioadă vom instrui
aproximativ 150 de persoane din judeţele
Mureş, Bistriţa Năsăud, Botoşani şi din
sectorul 6 al municipiului Bucureşti.
La Bistriţa nu ne rezumăm doar la instruirea
asistenţilor maternali profesionişti, ci
suntem solicitaţi să implementăm un
program de formare profesională şi pentru
personalul din serviciile alternative.

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.
• 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

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.

6 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

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

