Avangarde Business Academy
SC. Avangarde Business Group SRL
Str. Episcop Chesarie, nr. 4, sect.4, Bucuresti
Tel/Fax: 021.252.04.14
office@avangardeacademy.ro www.avangardeacademy.ro
Nr. Reg.Com.: J40/10109/2013 C.U.I.: RO32128882

OFERTA PROGRAMELOR DE PERFECTIONARE CONTINUA IN ASISTENTA SOCIALA
SC Avangarde Business Group SRL, furnizor de formare profesionala autorizat de Colegiul National al Asistentilor
Sociali, are deosebita placere de a va invita sa participati la programele de perfectionare continua in asistenta sociala.
Prin programele ofertate, ne propunem să asigurăm dezvoltarea cunoştinţelor şi abilităţilor profesionale ale participanţilor în domeniile
tematice vizate, utilizând cele mai moderne metode de formare.
Programele de formare propuse sunt creditate de Colegiul National al Asistentilor Sociali cu un numar de 5 credite profesionale.

Nr.
crt.

Denumire program

Locaţie

Tarif curs

Tarif cazare (TVA inclus)

Taxa examinare

Perioada: 30.03 – 02.04 4 zile de formare
Predeal, Hotel Zada
1

Metode si tehnici in terapia
ocupationala. Echipa multidisciplinara

2

Metode si tehnici in terapia
ocupationala. Echipa multidisciplinara

250 lei
Bucuresti
250 lei

 990 lei /camera single
 490 loc lei / loc in
camera dubla
 Oferta la cerere

 150 lei

 150 lei

Pag. 1 din 6

Avangarde Business Academy
SC. Avangarde Business Group SRL
Str. Episcop Chesarie, nr. 4, sect.4, Bucuresti
Tel/Fax: 021.252.04.14
office@avangardeacademy.ro www.avangardeacademy.ro
Nr. Reg.Com.: J40/10109/2013 C.U.I.: RO32128882

Perioada: 05 -08.04.2017 4 zile de formare
Predeal, Hotel Zada
31

Srategii de comunicare eficienta cu
beneficiarii de servicii sociale

32

Srategii de comunicare eficienta cu
beneficiarii de servicii sociale

250 lei
Bucuresti
250 lei

 990 lei /camera single
 490 loc lei / loc in
camera dubla
 Oferta la cerere

 150 lei

 150 lei

Perioada: 06 -09.04.2017 4 zile de formare

33

34

Educatia specializata a copiilor din
sistemul de protective. Managementul
de caz. Protectia copilului impotriva
abuzului si a neglijarii
Educatia specializata a copiilor din
sistemul de protective. Managementul
de caz. Protectia copilului impotriva
abuzului si a neglijarii

Baile Herculane, Hotel Diana
250 lei

 990 lei /camera single
 490 loc lei / loc in
camera dubla

 150 lei

 150 lei

Bucuresti
250 lei

 Oferta la cerere

Perioada: 28.04 – 01.05.2017 4 zile de formare

35

Consilierea vocational, integrarea si
reintegrarea sociala a persoanelor
vulnerabile

36

Metode si tehnici in terapia
ocupationala. Echipa multidisciplinara
Managementul timpului si
managementul conflictului. Rolul

Predeal, Hotel Zada
250 lei
Calimanesti, Hotel Oltul

 990 lei /camera single
 490 loc lei / loc in
camera dubla

250 lei

 Oferta la cerere

350 lei

 1300 lei / camera single
 650 lei / loc in camera

Mamaia, Hotel Perla

 150 lei

 150 lei
 150 lei
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asistentului social in medierea si
managementul conflictelor familiale

dubla

Perioada: 11- 14.05.2017 – 4 zile de formare

36

37

Managementul activitatilor si
procedurilor de acordare a asistentei
sociale. Managementul calitatii
serviciilor sociale
Managementul activitatilor si
procedurilor de acordare a asistentei
sociale. Managementul calitatii
serviciilor sociale

Predeal, Hotel Zada
250 lei

 990 lei /camera single
 490 loc lei / loc in
camera dubla

 150 lei

 150 lei

Bucuresti
250 lei

 Oferta la cerere

Perioada: 25 – 28.05.2017 - 4 zile de formare

37

38

Consilierea persoanelor aflate in situatii
de risc privind consumul de produse care
pot produce dependente sau integrare in
retele infractionale
Consilierea persoanelor aflate in situatii
de risc privind consumul de produse care
pot produce dependente sau integrare in
retele infractionale

Calimanesti, Hotel Oltul
250 lei

 990 lei /camera single
 490 loc lei / loc in
camera dubla

 150 lei

 150 lei

Bucuresti
250 lei

 Oferta la cerere

Perioada: 08- 11.06.2017 – 4 zile de formare

41

Managementul timpului si
managementul conflictului. Rolul
asistentului social in medierea si
managementul conflictelor familiale

Predeal, Hotel Zada
350 lei

 1300 lei / camera single
 650 lei / loc in camera
dubla

 150 lei
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42

Managementul timpului si
managementul conflictului. Rolul
asistentului social in medierea si
managementul conflictelor familiale

 150 lei

Bucuresti
250 lei

 Oferta la cerere

Perioada: 15 – 18.06.2017 – 4 zile de formare

45

46

Managementul activitatilor si
procedurilor de acordare a asistentei
sociale. Managementul calitatii
serviciilor sociale
Educatia specializata a copiilor din
sistemul de protective. Managementul
de caz. Protectia copilului impotriva
abuzului si neglijarii

Mamaia, Hotel Perla / Hotel
Oxford

350 lei

 1300 lei / camera single
 650 lei / loc in camera
dubla

 150 lei

 150 lei

Bucuresti
250 lei

 Oferta la cerere

Perioada: 22 – 25.06.2017 4 zile de formare

49

Strategii de comunicare eficienta cu
beneficiarii de servicii sociale

50

Consilierea vocational, integrarea si
reintegrarea sociala a persoanelor
vulnerabile

Mamaia, Hotel Perla / Hotel
Oxford

350 lei

 1400 lei / camera single
 750 lei / loc in camera
dubla

 150 lei

 150 lei

Bucuresti
250 lei

 Oferta la cerere

GRUPUL ŢINTĂ
 Programele de perfecţionare mai sus menţionate se adresează asistentilor sociali - persoane implicate direct sau indirect în activităţi vizate de
tematica programului, precum şi altor persoane interesate de domeniile tematice respective.
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ATESTAREA
FORMĂRII
office@avangardeacademy.ro www.avangardeacademy.ro
Nr. Reg.Com.: J40/10109/2013 C.U.I.: RO32128882
 Atestarea finalizării
programelor
de
perfecţionare de către participanţi va fi concretizată într-un certificat, având ca principală condiţie obligatorie, participarea efectivă şi activă la
program.
 Cursurile sunt creditate de Colegiul National al Asistentilor Sociali cu 5 credite profesionale
DETALII INSCRIERE
 Înscrierea participanţilor se va face în ordinea primirii fişelor de înscriere la următoarele numere de fax: -031.429.80.88– S.C. AVANGARDE
BUSINESS GROUP SRL sau pe e-mail la office@avangardeacademy.ro
 Inscrierea participantilor este conditionata de respectarea conditiilor de acces aferente fiecarui curs conform legislatiei in vigoare (studii
superioare). Mai multe informatii sunt disponibile pe www.avangardeacademy.ro
 Organizarea programului este condiţionată de înscrierea unui număr de minimum 10 persoane, data limită de înscriere fiind cu cel puţin 5 (cinci)
zile înainte de începerea acestuia. Inscrierile se fac in ordinea achitarii taxei si in limita locurilor disponibile.
Fişa de înscriere este anexata prezentei oferte.
TARIFE SI MODALITATI DE PLATA
 Participarea la curs este conditionata de achitarea in avans a taxei de inscriere.
 Tarifele hoteliere ofertate includ cazare (conform tipului de camera si clasificarii unitatii hoteliere) cu pensiune completa pentru participant si
instotitor sau cazare cu pensiune completa pentru participant (in conformitate cu optiunea tipului de camera). Cazarea participantilor se face
cu 1 zi inainte de data inceperii cursului.
CONTRAVALOAREA TAXEI DE INSCRIERE SI A TAXEI DE SERVICII HOTELIERE va fi achitată în contul de Trezorerie nr. RO 11TREZ7065069XXX012593,
deschis la Trezoreria Operativă Sector 6; cod fiscal RO 32128882

INFORMAŢII SUPLIMENTARE privind organizarea şi desfăşurarea programelor de perfecţionare mai sus menţionate, se pot obţine de la:

 D-na Gabriela Florea, reprezentant S.C. Avangarde Business Group S.R.L., telefon: 021/252.04.14 sau 0784 756 078, fax: 031/429.80.88,
e-mail: office@avangardeacademy.ro; gabriela.florea@avangardeacademy.ro
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INSTITUŢIA: ......................................................
Nr. ............. / Data ........./......../............

FORMULAR DE ÎNSCRIERE*
Denumire program:
Perioada:
Loc desfăşurare:
1. Date personale (se va completa clar, lizibil, cu litere mari, informaţii complete sau prescurtate - unde este cazul)
Nume
Prenume

Judeţ/Sector

Localitatea naşterii
Data naşterii (an/luna/zi)

CNP

Studii
Instituţia de învăţământ superior (mediu) absolvită:

anul absolvirii:

Alte studii relevante, în ţară sau străinătate/durata:
Profesia:
2. Coordonate instituţionale (se va completa clar, lizibil, cu litere mari, informaţii complete sau prescurtate - unde este cazul)
Locul de muncă
Denumirea instituţiei:
Direcţie Generală/Direcție/Serviciu/Birou/Compartiment:
Adresa instituţiei:
Judeţ/Sector:
Adresa:
Tel/fax:

Tel mobil:

Funcţia:
Cod fiscal:
Cont bancar:
E-mail:

Ce aşteptări aveţi de la acest program de perfecţionare?
Cazare - (vă rugăm să bifaţi cu X varianta dorită)
Camera Single
Camera Double
Anexez prezentei cereri:
Semnătură participant .…………...………
 Copie act de identitate
Data completării .......................................
 Copie certificate de nastere
 Copie certificate de casatorie (daca este cazul)
 Copie diploma de studii (licenta sau bacalaureat dupa caz)
Pentru înscriere vă rugăm să transmiteţi formularul prin fax/e-mail
conform coordonatelor de contact cuprinse în oferta programelor de
formare profesională/perfecţionare primită.
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