CERTYFIKOWANY KONSULTANT
NIEPUBLICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

1.Wymagania
- Konsultantem Poradni Pro Vobis może zostać:
a) aktywny rodzic,
b) nauczyciel,
c) pedagog,
d) student pedagogiki
-Osoba, która pragnie zostać Konsultantem Poradni Pro Vobis zobowiązana jest do ukończenia
nieodpłatnych z wynikiem pozytywnym przewidzianych szkoleń i uzyskać Certyfikat Konsultanta
Poradni Pro Vobis
-Osoba będąca Konsultantem Poradni Pro Vobis swoją działalność realizuje w formie wolontariatu,
dopuszcza się możliwość innej formy współpracy, co winno wynikać z potrzeb, możliwości i
właściwości Poradni
2.Obowiązki Konsultanta Poradni Pro Vobis
a) Udzielania informacji dot. problemów rozwojowych dzieci i młodzieży
b) Udzielania informacji dot. problemów emocjonalnych dzieci, młodzieży i dorosłych
c) Organizowania spotkań, warsztatów, konsultacji w swoich środowiskach
d) Organizowanie i prowadzenie badań przesiewowych
e) Prowadzenie obserwacji i prostych analiz
f) Zależnie od posiadanych kwalifikacji i uprawnień prowadzenie procesu terapii
g) Aktywne włączanie się w działania prowadzone w Poradni Pro Vobis i na jej rzecz
h) Inne zależnie od potrzeb środowiska, możliwości i właściwości Poradni
3.Umiejętności
a) Udzielania informacji dot. procedur diagnostycznych i terapeutycznych
b) Udzielania informacji dot. objawów zaburzeń i nieprawidłowości w funkcjonowaniu dzieci,
młodzieży i dorosłych
c) Prowadzenie spotkań informacyjnych, warsztatowych w swoim środowisku
d) Zgodnie z posiadanymi uprawnieniami i kwalifikacjami, będących wynikiem ukończenia
studiów, studiów podyplomowych, kursów zawodowych i kwalifikacyjnych opisanych w
przepisach prawa - prowadzenie diagnostyki i terapii
e) Konsultant Poradni Pro Vobis jest członkiem zespołu specjalistów Poradni
f) Udzielania wsparcia zgodnie z posiadanymi umiejętnościami wynikającymi z właściwości
Konsultanta Poradni Pro Vobis
g) Korzystanie z prostych narzędzi do badań przesiewowych
h) Inne zależnie od potrzeb środowiska, możliwości i właściwości Poradni
4.Uwagi końcowe
a) Certyfikat Konsultanta Poradni Pro Vobis wygasa po upływie roku od dnia jego wydania, o ile
Konsultant nie wyrazi woli dalszej współpracy.
b) Warunkiem koniecznym jest uzyskanie pozytywnej rekomendacji specjalisty Poradni
potwierdzającej zaangażowanie Konsultanta i jego aktywność na rzecz środowiska i Poradni.
c) Cofnięcie Certyfikatu może nastąpić w sytuacji, w które Konsultant nie stosuje się do
obowiązujących w Poradni przepisów, a także w sytuacji, gdy:
-Przekroczy swoje uprawnienia
-Działa na szkodę swojego środowiska, osób lub Poradni
-Nie stosuje się do obowiązujących przepisów prawa, a także procedur obowiązujących w
Poradni
-Gdy Konsultant sam złoży rezygnację

