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.

Considerăm 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.
IMPACT – primul program comprehensiv
care schimbă radical modalitatea de lucru
cu copii și tinerii cu nevoi speciale.
Între 21 și 23 iunie, la Baia Mare, a avut loc
prima întâlnire a unui grup de experți din
Centrul Național de Sănătate Mintală,
Centrul de Resurse și Informare pentru
Profesiuni Sociale, Direcţia Generală de
Protecţie a copilului, Centrul de
perfecționare și educație continuă pentru
cadrele medicale, Institutul de Ocrotire a
Mamei și Copilului, Ministerul Muncii şi
Protecţiei Sociale, ,Romanian Angel Appeal,
Agenția Națională Împotriva Traﬁcului de
Persoane , care vor ﬁ esențiali în dezvoltarea
programului IMPACT. Sesiunile de lucru, pe

2 Programe de formare în derulare
Proiecte naţionale

SUMAR

Am început formarea profesională în
judeţul Botoşani pentru 60 de membri de
personal din institutia Sfantul 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.

1
2
3
4
5
6
7

Formarea profesională la HHC
Programe de formare în derulare
Programe viitoare
Materiale disponibile
Abonament/unsubscribe
Contact
Informaţii suplimentare

parcursul celor trei zile au fost conduse de
echipa HHC cu sprijinul și participarea
extraordinară a partenerilor de la Autistic
Services Inc.
IMPACT este rezultatul ﬁnal al unei
colaborări de opt ani cu cei de la Autistic
Services, o organizație foarte respectată
din statul New York. Colaborarea a cuprins
o serie de schimburi de experiență, instruire
și formare profesională, mentoring pe
tematica intervențiilor privind copii și tinerii
cu nevoi speciale și un manual adresat
formatorilor pentru un program revoluționar
privind copiii și tinerii cu nevoi speciale.
IMPACT adună concepte metode și tehnici
într-o ﬁlozoﬁe inovativă care redeﬁnește
modul de lucru cu copiii și tinerii cu nevoi
speciale, subliniind importanța nevoilor
individuale, a dorințelor și năzuințelor
copiilor și tinerilor cu nevoi speciale,
transformând intervenția reactivă în
programe pro-active, inovative,
personalizate, create de echipe
multidisciplinare, continue și
transformaționale.
Echipa de experți a trecut prin introducere
în ﬁlosoﬁa IMPACT, a consultat manualul
formatorului și s-a angajat să continue
munca pentru promovarea programului prin
studii publicate în reviste de specialitate,
identiﬁcarea de grupuri țintă pentru
diseminarea ideilor și a programului și
dezvoltarea unei strategii sectoriale care să
permită aplicare la scară largă.
Formarea profesională a 157 de membri
de personal din judeţul Bistriţa Năsăud,
începută în luna martie continuă. Subiectele
abordate în modulul II al acestui curs, care a
început în luna iunie sunt: comunicarea,
comunicarea cu copiii, comportamente şi
problematica comportamentelor diﬁcile atât
la copii tipici cât şi la cei cu nevoi special,
inclusiv ADHD. De asemenea, am planiﬁcat
și modulul III al cursului de formare pentru
lunile septembrie - octombrie 2011. În a

treia zi a cursului va avea loc evaluarea
competenţelor şi cunoştinţelor dobândite
de către participanţi şi certiﬁcarea acestora
prin CNFPA. Ei reprezintă întreaga reţea
de asistenţi maternali din judeţ.
Am început formarea profesională la
D.G.A.S.P.C, sector 6, Bucureşti.
Specialiştii noştri au ﬁnalizat chestionarele
de evaluare a nevoilor de formare pentru
CTF copii tipici, CPRU, asistenţi maternali şi
instituţii de tip clasic. Aceste instrumente
vor folosi pentru a ne adresa ţintit, cu o
programă utilă şi diversiﬁcată tuturor
membrilor de personal din ţară.

3 Programe viitoare

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
• Practictici 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 aici. 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

