Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused
1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumismetoodikate arendamine ning koolituste pakkumine.“

Registreeru

täiendkoolitusele

siin:

http://www.sotsiaalnekaasatus.eu/registreeru-

kogemusnoustajate-taiendkoolitusele/
Nõustamiskeskus

Sotsiaalne

Kaasatus

(Febrec

OÜ)

võitis

Astangu

Kutserehabilitatsiooni Keskuse poolt välja kuulutatud hanke kogemusnõustajate
täiendkoolituse läbi viimiseks Lõuna-Eestis (Tartu).
Kogemusnõustajate täiendkoolitus on mõeldud inimestele, kes on läbinud kogemusnõustaja
117-tunnise baaskoolituse ja töötavad rehabilitatsioonimeeskonnas/või on valmis liituma
rehabilitatsioonimeeskonnaga ning sooviksid saada kogemusnõustaja täienduskoolitust.
Kogemusnõustaja täienduskoolituse maht on kokku 65 tundi (auditoorne töö 48 tundi ning
iseseisev töö õppematerjalidega ja lõputöö 17 tundi).
Kogemusnõustamise täiendkoolituse õppekava leiab siit:
http://www.sotsiaalnekaasatus.eu/wp-content/uploads/2018/12/RH_osaVVI_6ppekava.pdf
Koolitusel osalemise peamised kriteeriumid:





varasem kogemusnõustaja baaskoolituse läbimine;
töötamine rehabilitatsioonimeeskonnas või valmisolek liituda rehabilitatsioonimeeskonnaga;
motivatsioonikiri, kus osaleja kirjeldab oma tööd kogemusnõustajana ja vajadust koolitusel
osaleda, et jätkata või alustada tööd rehabilitatsioonimeeskonnas;
kasuks tuleb varasem sotsiaalvaldkonna haridus.
Koolitus on tasuta.
Koolitusgrupi suurus on 14 inimest.
Koolituse toimumise aeg ja koht on: 16.01 – 21.03.2019, Tartu Päevakeskus Kalda
(Kaunase pst 22).
Kohvipausid on korraldatud.
Koolitusele registreerimine: Registreeru täiendkoolitusele siin:
http://www.sotsiaalnekaasatus.eu/registreeru-kogemusnoustajate-taiendkoolitusele/



Lisaks registreeringule on vaja koolitajale saata ka elulookirjeldus (CV) ja motivatsioonikiri
(võib ka hiljemalt 05.01.2019 aadressile sotsiaalnekaasatus@gmail.com)
Koolitajad on:
Jaanus Mäe (sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika magister, osaleb supervisiooni&coachingu
väljaõppes);
Eve Mällo (kogemusnõustaja).
Koolituse ajakava:





koolituse läbiviimine: 16.01 – 21.03.2019;
koolitusel osaleja õpitulemuste hindamine: märts 2019;
koolitusel osalejatele tunnistuse väljastamine: märts-aprill 2019.
16.01.2019
15.00 – 19.15 – Moodul: Nõustaja eneseteadlikkus.
17.01.2019
15.00 – 19.15 – Moodul: Nõustaja eneseteadlikkus.
30.01.2019
16.00 – 19.30 – Moodul: Kriisitöö.
31.01.2019
16.00 – 19.30 – Moodul: Kriisitöö.
13.02.2019
16.00 – 19.30 – Moodul: Grupitöö alused.
14.02.2019
16.00 – 19.30 – Moodul: Grupitöö alused.
27.02.2019
16.00 – 19.30 – Moodul: Nõustamistöö võimalused.
28.02.2019
16.00 – 19.30 – Moodul: Nõustamistöö võimalused.
13.03.2019
15.00 – 19.15 – Moodul: Nõustamistehnikad, supervisioon, kovisioon.

14.03.2019
15.00 – 19.15 – Moodul: Nõustamistehnikad, supervisioon, kovisioon.
21.03.2019
16.00 – 19.30 – Moodul: Nõustamistehnikad, supervisioon, kovisioon. Koolituse kokkuvõtted.
Koolitaja kontaktid: sotsiaalnekaasatus@gmail.com, 5552 1999, www.sotsiaalnekaasatus.eu

