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Download: www.support-the-ways-to-literacy.org

Známka
Tyto učební osnovy vznikly v rámci projektu “Podpora cest ke gramotnosti – Příručka
pro poradenství znevýhodněným dospělým osobám”. Za podpory programu Sokrates,
financovaného Evropskou komisí. Tato publikace vychází pouze z názorů autorů a komise
nepřebírá odpovědnost za využití těchto informací v praxi.
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Partnership:
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Cíle a záměry, cílové skupiny

S

ociální, profesní a vyučující lektoři z celé Evropy
jsou dnes opakovaně konfrontováni s klienty, kteří
disponují nedostatečnými základními dovednostmi. Sílí potřeba
pojmenovat tyto problémy, adekvátně na ně reagovat ( bez
narušení sociální a kulturní integrity klienta) a nabídnout
vhodnou pomoc.
Následující seminář je připraven pro všechny poradce, kteří
pracují v těchto oblastech:
 integrace dlouhodobě nezaměstnaných na trh práce
 poradenství osobám vyžadujícím zvláštní péči (vykazující

problémy s bydlením, dluhy, alkoholem, drogami)
 poradenství etnickým minoritám
 poradenství migrantům a žadatelům o azyl
 poradenství vězňům a bývalým vězňům

Seminář má podpořit rozvoj schopností rozeznat funkční
negramotnost, napomoci trvalému vzdělávání a celkovému
osobnostnímu a profesnímu rozvoji poradců. Jinak řečeno
rozvíjet jejich profesionalitu.
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