Tēma nr. 22
Profesionālās kompetences pilnveide sociālā darba praksē ar
ģimenēm, kurās ir bērni (riska novērtēšana, konstatētas grūtības
nodrošināt pienācīgu bērna aprūpi, aizgādības tiesību pārtraukšana,
atņemšana; bērna atgriešanās bioloģiskajā ģimenē, jaunieši pēc
ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma saņemšanas) (8 stundas)
Mācību datums, laiks: pēc vienošanās
no plkst. 9.00-16.00, pusdienas pārtraukums no plkst. 12.15-13.15;
Mācību dalībnieki saņems Baltic Bright Mācību un konsultāciju centra apliecību.
Cena: 28,25 EUR (cenā iekļauti izdales materiāli un kafijas pauzes).
Mērķauditorija. Sociālie darbinieki, karitatīvie sociālie darbinieki, sociālie
aprūpētāji, sociālie rehabilitētāji, sociālās palīdzības organizatori.
Apmācību mērķis. Pilnveidot sociālo darbinieku zināšanas un prasmes par darbu ar
ģimenēm ar bērniem kā sistēmu. Attīstīt prasmes palīdzēt ģimenēm ar bērniem
noteikt, risināt vai mazināt sociālas problēmas, attīstot pašas personas resursus un
iesaistot atbalsta sistēmas. Attīstīt prasmes un veidot izpratni par sociālo risku
izvērtēšanu un šā izvērtējuma rezultātu izmantošanu sociālās rehabilitācijas plāna
izstrādē, saskatīt kopsakarības, cēloņu un seku attiecības; mācīties novērtēt klienta
prasmes, zināšanas un iemaņas pamatfunkciju nodrošināšanā, audzinot bērnus, spēt
modelēt attiecīgu prasmju un iemaņu pakāpenisku un pēctecīgu apgūšanu iekļaujot to
sociālās rehabilitācijas plānā. Mācīties strukturēt, plānot, noteikt termiņus, novērtēt
sociālās rehabilitācijas procesu ģimenēm ar bērniem, kas dzīvo sociālā riska
situācijās, jaunu prasmju, iemaņu un zināšanu apgūšanu sistēmas funkcionēšanas
atjaunošanai vai izveidošanai. Apgūt tolerantu un uz cieņu un uzticēšanos balstītu
attiecību modeli sadarbības veidošanā ar klientiem. Apgūt resursu sistēmu pārvaldību
un modelēt sadarbības tīklu, nosakot katra sadarbības partnera funkcijas un sadarbības
formas mērķgrupas sociālo problēmu risināšanai.
Īss apmācību saturs. Profesionālā kompetence darbā ar ģimenēm, kurās ir bērni.
Pedagoģiskā darba principi darbā ar bērniem no sociālā riska ģimenēm. Risku
izvērtēšanas metodika un problēmu risināšanas aplis. Normatīvie akti, kas regulē
aprūpes tiesību pārtraukšanu vai atņemšanu. Emocionālie riski darbā ar sociālā riska
ģimenēm un emocionālo risku izvērtējums riska ģimenes locekļiem. Ģimeņu
izvērtēšanas metodika pieņemot lēmumu par bērnu atgriešanu ģimenē. Jauniešu
sociāli emocionālās kompetences izvērtējums.
Apmācību metodes. Minilekcijas. Risku izvērtēšanas metodikas apguve. Gadījumu
analīze un situācijas risinājumu modelēšana. Normatīvo aktu analīze. Problēmu
risināšanas apļa pārbaude risinot konkrētus problēmgadījumus. Teorijas un prakses
sadalījums – 50/50.
Mācību programmu vada: Linda Daniela, Dr.paed.
Pieteikšanās Kontaktinformācija: info@balticbright.lv; tālr.: 26180098;
Baltic Bright Mācību un konsultāciju centrs

