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Manager de servicii sociale
(curs de perfecționare, 5 luni)
Fundamentul muncii tale ca manager. Locul din care începi sau reîncepi ca manager de succes.
Cui se adresează?
Directorilor, managerilor, responsabililor de departamente și proiecte din organizațiile publice și private care coordonează echipe.
Tematici abordate
Criterii eligibilitate conform Standardului Ocupațional:
• Absolvent de studii superioare (cu licență);
• Minim 3 ani experiență în domeniul serviciilor sociale;
• Activitate prezentă la nivelul unei organizații/instituții din domeniul social.
Ce oferim?
• Curriculum la cele mai înalte standardele de calitate europene, dezvoltat în colaborare cu Academia de Management Social din Viena, în acord cu
standardul ocupațional național pentru manageri de servicii sociale.
Cum?
• Componentă teoretică - 15 zile/120 ore (față în față sau online)
• Stagii de practică – 240 de ore, la locul de muncă, cu supervizarea formatorilor.
• Servicii de coaching individual (opțional)
Certificare:
• Certificat de absolvire ANC pentru ocupația de Manager de servicii sociale (cod COR 112039);
• Certificat Eurodir (Organizație Europeană a Formatorilor Academici în Management Social) - la cerere;
• 10 credite CNASR (doar pentru asistenții sociali).
Prețul cursului: 3900 lei/pers
Când?
Ediția 1 (aprilie – august 2021)
Dedicat managerilor din organizații active în protecția copiilor și tinerilor*
Ediția 2 (Sep 21 -Feb 22)
Dedicat managerilor din Centre de zi (proiect COMPASS)**
*Program de burse disponibil (acoperă 80% din valoare)
**Curs gratuit desfășurat în cadrul proiectului COMPASS – COMunitate, PArticipare, SuStenabilitate, finanțat în cadrul programului Active Citizen Fund.
Înscrie-te până pe 31.03.2021 prin e-mail la adresa academia@concordia.org.ro, care să conțină: CV actualizat, copie după actul de studii, scrisoare de
motivație și informare din partea organizației pentru persoanele desemnate să participe ca peers la program de formare „Manager de servicii sociale” și
„Practicieni în servicii sociale”.
Contact: Bianca BUZETTO | Manager de Produs | bianca.buzetto@concordia.org.ro | +40 723 210 873

Supervizor în servicii sociale
Cui se adresează? Profesioniștilor din serviciile sociale publice și private sau din sistemul educațional, care vor putea oferi servicii de
supervizare individuale și/sau de grup în servicii sociale.
Ce oferim? Curricula este bazată pe standardul ocupațional existent si pe standardele de calitate elaborate la nivel european. Supervizarea
asigura cadrul și tehnicile cele mai potrivite prin care sa fie real și corect gestionată încărcătura emoțională a muncii subscrise cadrului sociouman, cu precădere în servicii sociale.
Cum? Programul de formare durează 13 luni, timp în care componența teoretică este distribuită de-a lungul a 5 luni, câte 3 zile/lună, iar
intervizarea, ca etapa de consolidare, durează 3 luni, câte 2 zile/lună. Participanții sunt incluși ei înșiși, în debutul formării, într-un program de
supervizare individuală și de grup, CONCORDIA Academia potentând valoarea învățării experiențiale. Urmează formarea teoretică, intervizarea
și supervizarea autonomă, sub îndrumarea formatorilor. Întreg programul de formare este perfect adaptat pentru a se desfășura online.
Practică: cursantul își asumă responsabilitatea efectuării orelor de practică în cadrul unei organizații/instituții din domeniul social.
Certificare:
• Certificare ANC pentru ocupația de Supervizor în servicii sociale, cod COR 263513 (în condițiile examinării cu succes);
• Participanții pot deveni membrii ai Asociației de Supervizare din România și pot intra în Asociația Europeană a Supervizorilor;
• 10 puncte de credit CNASR (pentru asistenții sociali).
Criterii eligibilitate conform Standardului Ocupațional:
• Absolvent de studii superioare + master în Psihologie, Asistență Socială, Sociologie;
• Vechime în muncă: minim 5 ani în servicii sociale;
• Activitate desfășurată în organizație/instituție din domeniul social.
Prețul cursului: 5800 lei/pers
Înscrierile pentru Ediția din anul 2021 au fost încheiate, însă puteți să vă înscrieți aici pentru a primi detalii despre ediția din anul 2022.
Contact: Bianca MĂTĂSARIU | Manager de Produs | bianca.matasariu@concordia.org.ro | +40 722 394 448

Politica de Protecție a Copilului
Workshop introductiv pe tema protecției copiilor împotriva abuzurilor
Cui se adresează? Cursul se adresează tuturor profesioniștilor interesați din domeniul social și educațional.
Ce? Obiectivele principale ale cursului sunt:
• familiarizarea profesioniștilor din domeniul social cu concepte și teorii curente care guvernează politicile și practica din domeniul
protecției copilului împotriva abuzurilor;
• dezvoltarea unor competențe și deprinderi de lucru prin care profesioniștii din domeniul social să prevină expunerea copilului la abuz și
să poată adopta o reacție adecvată în fața unor situații de abuz.
Cum? Profesioniștii din sistemul social au datoria de contribui la o cultură și practică de muncă socială care interzic orice formă de abuz,
neglijare sau violență asupra copilului. În cele 2 zile de curs, participanții vor fi implicați în activități:
• de informare despre definițiile conceptelor de abuz, protecție, prevenire, reacție și răspuns la situații de abuz;
• de reflecție personală și în grup asupra standardelor și principiilor care guvernează practica de lucru cu copiii în servicii sociale și
organizații prestatoare de servicii sociale;
• de exersare a unor deprinderi de observare, raportare și de reacție la incidente de abuz asupra copiilor.
În plus, pe parcursul cursului vor fi utilizate instrumente de lucru din practica curentă a prevenirii și protecției abuzului asupra copiilor, atât în
aria implementării de programe, dar și a recrutării responsabile, a implicării voluntarilor, a lucrului cu donatorii și mass-media.
Certificare:
Diplomă de participare eliberată de CONCORDIA Academia cu condiția prezenței la toate cele 2 zile de formare.
Momentan înscrierile sunt încheiate, dar vă puteți manifesta interesul pentru acest workshop aici și veți primi detalii despre următoarea ediție.
Contact: Bianca MĂTĂSARIU | Manager de Produs | bianca.matasariu@concordia.org.ro | +40 722 394 448

SelfLeadership
(workshop, 2 zile)

Acesta este cursul la care vii pentru tine. Nu pentru organizația din care faci parte sau din responsabilitate pentru oamenii pe care îi conduci,
chiar dacă suntem siguri că și ei vor avea de câștigat.
Cui se adresează?
Tuturor profesioniștilor din organizațiile publice și private cu funcții și roluri de conducere/coordonare.
Tematici abordate - automotivare, performanță, stiluri de lucru
Ce oferim?
O discuție aprofundată despre motivare și automotivare, despre cum autocunoașterea te poate ajuta să găsești resurse chiar și atunci când
te simți epuizat sau cum poți evita excesele. Despre pârghii de creștere a performanțelor personale și a satisfacției profesionale, despre stilul tău
de lucru și cel al colegilor tăi și cum le poți folosi la maxim.
Cum?
Online, 2 zile x 4 ore de formare
Certificare:
Certificat de participare – CONCORDIA Academia
Când?
A doua jumătate a lunii martie 2021.
Înscrie-te aici și vei primi mai multe detalii.
Contact: Bianca BUZETTO | Manager de Produs | bianca.buzetto@concordia.org.ro | +40 723 210 873

CareLeavers
Program de formare „Sprijinirea tinerilor care părăsesc sistemul de protecție a copilului, printr-o abordare
multisectorială: un model integrat de sprijinire pentru consolidarea sistemului de îngrijire”
Activitatea face parte din proiectul „Wings 4 Youth - Sprijin pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție – o abordare multi-sectorială: un
model integrat de sprijin pentru întărirea sistemului de îngrijire din România și Bulgaria”, finanțat de Programul Drepturi, Egalitate și Cetățenie
al Uniunii Europene și implementat de Organizația Umanitară CONCORDIA din România și Bulgaria și Asociația CSR Nest.
Cui se adresează? Practicienilor (asistenți sociali, psiho-pedagogi, educatori, asistenți medicali, psihologi, consilieri vocaționali, etc.) din
sectorul social public și privat care lucrează cu tinerii care au părăsit sau urmează să părăsească sistemul de protecție specială, atât în servicii
rezidențiale, cât și în serviciul de asistență maternală.
Scopul cursului este de a capacita profesioniștii care lucrează cu tinerii ce urmează să părăsească sistemul de protecție sau care l-au părăsit de
scurt timp și se bazează pe o curriculă orientată către practică, ce vizează să dezvolte cunoștințele și abilitățile participanților. Conținutul,
metodologia și designul general sunt dezvoltate sub supervizarea Universității de Științe Aplicate din Vorarlberg (Austria), instituție academică
europeană de referință.
Cum?
Prin metode de lucru interactive și orientate pe învățare experiențială, participanții vor aborda teme precum:
• Elemente de psihologia dezvoltării, personalitate, sănătate și îngrijire;
• Gestionare crize și conflicte;
• Relația cu mediul, abilități de viață independentă;
• Crearea relațiilor profesionale, comunicare, aspecte etice;
• Planificarea procesului și a intervenției;
• Aspecte legale.
Obiective de învățare
Participanții:
• au cunoștințe despre resurse și rețele și dispun de instrumentele adecvate pentru a le dezvolta cu persoanele care părăsesc sistemul;
• cunosc metodele de gestionare a crizelor și conflictelor;
• au cunoștințe despre motivație, luarea deciziilor, responsabilitate și auto-eficiență și au instrumente pentru promovarea acestor domenii
de competențe cu persoanele care părăsesc sistemul;
• cunosc metodele de prevenire a dezvoltării comportamentelor adictive;
• pot antrena abilitățile practice de zi cu zi cu persoanele care părăsesc sistemul și, de asemenea, au instrumentele adecvate pentru formarea
acestora;
• pot planifica și implementa sistematic procesele de intervenție și procesare a cazurilor;

•
•
•

cunosc întrebările si standardele etice în activitatea de asistență socială;
au cunoștințe despre modul de accesare a beneficiilor, ajutorului financiar și altor servicii sociale;
creează și controlează propriul proces de învățare pe baza nevoilor pe care le au pentru munca de zi cu zi.

Când?
Planificarea modulelor de curs:
• Modulul 1:
Aprilie 2020 (4 zile)
• Modulul 2:
Mai 2020 (3 zile)
• Modulul 3:
Iunie (3 zile)
Locație: București sau în împrejurimi.
Certificare:
Diplomă de participare eliberată de CONCORDIA Academia cu condiția prezenței la toate cele 3 module, absențele justificate permise fiind de
maxim 2 din totalul celor 10 zile de formare.
Costuri:
Costurile aferente participării la formare (inclusiv cele cu masa și coffee break-urile pe durata cursului) sunt acoperite prin proiect. De asemenea,
pentru participanții care provin de la distanțe de peste 60 km față de locația de organizare, costurile legate de transport și cazare pot fi
decontate/suportate prin proiect.
Locuri disponibile: 20 participanți
Cine? Criterii eligibilitate:
• Profesioniști care lucrează cu tinerii din sistemul de protecție specială, atât în servicii rezidențiale, cât și în serviciul de asistență
maternală;
• Profesioniști care lucrează cu tinerii care au părăsit sistemul și au nevoie de sprijin.
Înscrieri: Prin e-mail la adresa academia@concordia.org.ro până la data de 10 martie, cu subiectul Înscriere Curs CareLeavers, care
să conțină CV-ul actualizat.
Contact: Ioana GIURISICI | Manager de Produs | ioana.giurisici@concordia.org.ro | +40 723 777 215

M&E la puterea 2
(workshop, 3 zile)
„Teoria schimbării” și evaluarea impactului programelor sociale.
Cui se adresează?
În special ofițerilor de monitorizare din cadrul organizațiilor publice și private din domeniul social, celor care spun povești adevărate
folosind cifre, chestionare și focus-grupuri.
Tematici abordate – Teoria schimbării, monitorizare și evaluarea programelor
Ce oferim?
O discuție aprofundată despre cum structurăm Teoria Schimbării, cum definim impactul, cum decidem ce, cum și când măsurăm.
Cum?
Față în față sau online (în funcție de situația pandemiei), 3 zile x 6 ore de formare
Limba engleză
Certificare:
Certificat de participare – CONCORDIA Academia
Când?
Septembrie 2021.
Înscrie-te aici și vei primi mai multe detalii.
Contact: Bianca BUZETTO | Manager de Produs | bianca.buzetto@concordia.org.ro | +40 723 210 873

Practicieni în servicii sociale
Cui se adresează? Practicienilor (asistenți sociali, psiho-pedagogi, educatori, asistenți medicali, psihologi, consilieri vocaționali, etc.) din sectorul
social public și privat, implicați nemijlocit în munca pentru și cu clienții care au diferite forme de vulnerabilități.
Ce? Curricula este bazată pe standardele științifice moderne, actuale din domeniul social și este orientată către practică. Se concentrează pe
intervenții profesioniste, etice și eficiente în domeniul social. Conținutul, metodologia și designul general sunt dezvoltate sub supervizarea
Universității de Științe Aplicate din Vorarlberg (Austria), instituție academice europeana de referință în acest domeniu.
Cum? În completarea componentei teoretice a programului de formare, derulată online de-a lungul a 12 zile, produsul „Practicieni în
servicii sociale” facilitează învățarea experiențială, având o puternică dimensiune aplicată. Astfel, formarea integrează:
• proiecte practice dezvoltate de către participanți în cadrul modulelor și între acestea, cu feedback constant din partea formatorilor;
• servicii de supervizare individuală/grup;
• stagii practice ca parte integrată a programului de formare în cadrul propriei organizații, mentorate de formatori.
Certificare:
• Certificat de participare eliberat de Schloss Hofen, Centrul Academic Științific si Educațional al Universității de Științe Aplicate Vorarlberg;
• 15 puncte de credit valabile pentru asistenții sociali, recunoscute de către Colegiul Național al Asistenților Sociali din România.
Când?
Modulul 1:
Modulul 2:
Modulul 3:
Modulul 4:

Iunie 2020 (3 zile)
Iulie 2020 (3 zile)
Septembrie (3 zile)
Octombrie (3 zile)

Cost curs: 3700 lei
Se oferă bursa de studiu pentru 80% din valoare, numai în condițiile unui peer participant la programul de formare Manager de servicii sociale.
Cine? Criterii eligibilitate:
• vechime în muncă: minim 1 an vechime în servicii sociale/medicale
• profesioniștii interesați trebuie să fie direct implicați în activitatea cu beneficiarii serviciilor sociale, de ex.: asistenți sociali, psiho-pedagogi,
educatori, asistenți medicali, psihologi, consilieri vocaționali etc.
Înscrie-te până la 31.03.2021 prin e-mail la adresa academia@concordia.org.ro, care să conțină: CV actualizat, scrisoare de motivație si informare
din partea organizației pentru persoanele desemnate să participe ca peers la program de formare „Manager de servicii sociale” și „Practicieni în
servicii sociale”.
Contact: Ioana GIURISICI | Manager de Produs | ioana.giurisici@concordia.org.ro | +40 723 777 215

Management de Caz. Metode și tehnici
CONCORDIA Academia vă propune să abordăm managementul de caz ca metodă principală de lucru în serviciile sociale publice și private,
urmărind principiile și standardele cadrului legal, încurajând participarea clientului, explorând metode și tehnici noi, consolidând
profesionalismul asistentului social-manager de caz și accentuând importanța lucrului în echipa pluridisciplinară.
Diagnoza socială, prima etapă a managementului de caz, este esențială în crearea unei imagini clare a situației de viață a clienților (nevoi,
probleme, resurse, relații, etc.), unde primele soluții pot fi deja văzute. Noile instrumente și proceduri de diagnostic abordate pot fi utile în
evaluarea competențelor clientului, diferențierea responsabilităților în procesul de intervenție, identificarea structurilor și proceselor esențiale,
și influențarea sistemelor clientului cu eforturi minime.
Gazdele evenimentului și participanții vor aduce la „atelierul de cazuri” experiențe din practica profesională. Cazurile vor fi interpretate
împreună, prin orientarea spre diverse abordări de concepte teoretice și metodice din asistența socială, urmărind concomitent metode folosite
în abordarea vest-europeană a managementului de caz.
Cui se adresează? Practicienilor (asistenți sociali, psiho-pedagogi, educatori, asistenți medicali, psihologi, consilieri vocaționali, etc.) din
sectorul social public și privat, implicați nemijlocit în munca pentru și alături de clienții care au diferite forme de vulnerabilități.
Teme abordate:
• Funcția și sarcinile diagnozei sociale
• Diagnoza socială ca procedură diferențiată în procesul de acțiune profesională și ca evaluare a problemelor și soluțiilor posibile, precum
și clarificarea responsabilităților fiecărei părți implicate în intervenție
• Conceptele, procedurile și instrumentele de diagnosticare modelului austriac (schema agogică conform K. Geiser, modelul bio-psihiosocial conform Engels, pilonii identității conform H. Petzold, Hărțile cazului pentru prezentarea cazurilor)
• Practicarea elementelor de bază și a cunoștințelor metodice folosind exemple de caz din practica de zi cu zi
• Analiza profesională a cazului și metodele de procesare a cazurilor
Certificare:
• Certificat de participare eliberat de CONCORDIA Academia
• Asistenții sociali pot primi 5 credite recunoscute de către Colegiul Național al Asistenților Sociali din România.
Când? Septembrie 2021
Criterii eligibilitate: Asistenți sociali, psihopedagogi, educatori, asistenți medicali, psihologi, consilieri vocaționali, etc. din sectorul social
public și privat.
Înscrie-te aici și vei primi mai multe detalii despre procesul de înscriere.
Contact: Ioana GIURISICI | Manager de Produs | ioana.giurisici@concordia.org.ro | +40 723 777 215

Rezultate vs. Costuri
Workshop despre care este responsabilitatea mea ca manager pentru costurile serviciilor pe care organizația le oferă.
Cui se adresează?
Tuturor profesioniștilor din organizațiile publice și private cu funcții și roluri de conducere/coordonare.
Tematici abordate – responsabilitatea managerului pentru rezultate, costuri, eficiența serviciilor, sustenabilitate
Ce oferim?
Conștientizarea diferențelor dintre rezultatele managerului și cele ale echipei, despre costul obținerii acestor rezultate – fie că este vorba de
competențe, costuri financiare, impact asupra mediului etc. Responsabilitatea managerului pentru costuri și sustenabilitate.
Cum?
Față în față sau online (în funcție de situația pandemiei), 2 zile x 6 ore de formare
Limba română
Certificare:
Certificat de participare – CONCORDIA Academia
Când?
Septembrie 2021.
Înscrie-te aici și vei primi mai multe detalii despre procesul de înscriere.
Contact: Bianca BUZETTO | Manager de Produs „Manager de servicii sociale” | bianca.buzetto@concordia.org.ro | +40 723 210 873

Tulburări de comportament
Workshop: Incluziunea copiilor și tinerilor cu tulburări de comportament
Cui se adresează? Practicienilor (asistenți sociali, psiho-pedagogi, educatori, asistenți medicali, psihologi, consilieri vocaționali, etc.) din
sectorul social public și privat, implicați nemijlocit în munca pentru și cu beneficiari copii și tineri cu tulburări de comportament.
Tematici abordate: Copiii și tinerii cu biografii dificile manifestă adeseori rezistență, respingere și/sau poate chiar dispreț față de ceilalți. Fără
îndoială, acest tip de atitudine afectează serios și relațiile cu practicienii implicați în servicii sociale, în primul rând în servicii de creștere și
ocrotire, dar și profesioniștii angrenați în demers terapeutic sau de consiliere, cu care aceștia lucrează. Cu toate acestea, în spatele acestui
comportament, care de cele mai multe ori este resimțit ca problematic și conflictual, se ascund experiențe traumatice serioase, reale suferințe
psihice, poate chiar fizice și nevoi care nu au fost nicicând satisfăcute. Înțelegând lucrurile din această perspectivă, a atașamentelor nesănătoase
și relațiilor nefaste care destructurează individul și personalitatea sa, se creează premisele succesului în munca cu tinerii și copiii cu tulburări de
comportament. Nu putem anula rezistența, dar putem lucra cu ea.
Semnificația aplicată a acestor afirmații este clarificată în aceste două zile de seminar. Este și despre ce se întâmplă cu noi ca specialiști atunci
când ne confruntăm cu respingere și rezistență, când relațiile cu beneficiarii muncii și eforturilor noastre sunt fragile și par că nu produc
schimbări dezirabile. Mult prea repede, însă perfect omenește, tindem să învinuim tânărul/copilul, ceea ce fracturează imediat relația.
Conținutul este bazat pe standardele științifice actuale și pe cercetări de specialitate recente și încurajează intervenții profesioniste, etice și
eficiente în domeniul social.
Conținutul, metodologia și designul general sunt dezvoltate de Johannes Rauch, pedagog și psihoterapeut (analist existențial în abordarea lui
Viktor Frankl). Johannes Rauch a lucrat mulți ani cu persoane cu traume și tulburări severe de personalitate, oferind valoarea teoretică și mai
ales practică a unei experiențe consistente și semnificative.
Cum?
Față în față sau online (în funcție de situația pandemiei), 2 zile x 6 ore de formare
Limba engleză
Certificare:
Certificat de participare – CONCORDIA Academia
Când?
Octombrie 2021.
Înscrie-te aici și vei primi mai multe detalii despre procesul de înscriere.
Contact: Ioana GIURISICI | Manager de Produs | ioana.giurisici@concordia.org.ro | +40 723 777 215

Sănătate mintală
Program de formare în domeniul sănătății mintale pentru practicienii din domeniul social - program de bază și/sau specializare
Cui se adresează? Practicienilor (asistenți sociali, psiho-pedagogi, educatori, asistenți medicali, psihologi, consilieri vocaționali, etc.) din
sectorul social public și privat, implicați în lucrul cu persoane afectate de tulburări de sănătate mintală.
Cum? Programul de formare cuprinde 5 module, dintre care primele două module (module de bază) sunt destinate persoanelor care au
pregătire relevantă (asistență socială, pedagogie, asistență medicală), dar nu provin din domeniul psihologic sau psihiatric-terapeutic.
Modulele 3-5 sunt cursuri de specializare care necesită o cunoaștere de bază a tulburărilor și afecțiunilor psihice și psihiatrice. Modulele de
bază sunt obligatorii pentru persoanele care nu provin din domeniul psihiatric-psihologic. Persoanele care au avut o pregătire psihiatricpsihologică (terapeutică) pot începe direct în modulele de specializare.
La finalizare program se obține:
•
•

Programul se consideră absolvit după elaborarea unei lucrări finale și evaluarea acesteia de către comisia de evaluare
Certificat de participare eliberat de Schloss Hofen, Centrul Academic Științific și Educațional al Universității de Științe Aplicate
Vorarlberg

Când?
Module de bază:
Modulul 1 și Modulul 2:

Septembrie 2021 (2+2 zile)

Module de specializare:
Modulul 3:
Octombrie 2021 (2 zile)
Modulul 4:
Noiembrie 2021 (3 zile)
Modulul 5:
Decembrie 2021 (2 zile)
Criterii de eligibilitate:
• profesioniștii interesați trebuie sa fie direct implicați in activitatea cu beneficiarii serviciilor sociale, de ex.: asistenți sociali, psihopedagogi, educatori, asistenți medicali, psihologi, consilieri vocaționali etc și să aibă o experiență de minim 2 ani în domeniu;
• modulele 1 - 2 – profesioniști și lucrători din domeniul social fără pregătire psihologică sau psihiatrică (asistenți sociali, educatori,
consilieri vocaționali, etc);
• modulele 3 – 5 – profesioniști care au o pregătire de bază în domeniul psihologiei sau psihiatriei (psihologi, psihiatri, consilieri
psihologici, psihoterapeuți).
Înscrie-te aici și vei primi mai multe detalii despre procesul de înscriere.
Contact: Ioana GIURISICI | Manager de Produs | ioana.giurisici@concordia.org.ro | +40 723 777 215

HR Management Strategic
Workshop: Management Strategic în social. Despre capitalul uman și profilul de competențe viitoare ale profesionistului.
Cui se adresează?
Responsabililor/managerilor de resurse umane, directorilor din organizațiile publice și private din domeniul social
Tematici abordate – responsabilitatea managerului pentru rezultate, costuri, eficiența serviciilor, sustenabilitate
Ce oferim?
Conștientizarea provocărilor întâlnite în domeniul social din perspectiva:
• recrutării și selecției, în căutarea unui profil de competențe relevant în prezent și în viitor;
• motivării echipei, în condițiile resurselor financiare mereu limitate;
• nevoii de profesionalizare (inclusiv formare continuă la locul de muncă), pentru ca echipa și organizația să poată performa;
• creșterii gradului de retenție, având în vedere și investiția în formarea și dezvoltarea personală și profesională a echipei;
• unui sistem de management al performanței care să permită atribuirea unor indicatori profesionali fiecărei poziții din structura
organizațională;
• unei culturi organizaționale care să motiveze echipa și să propulseze eforturile către rezultatele țintite.
Curriculum dezvoltat în parteneriat cu organizații prestigioase din Austria, Danemarca și Italia.
Cum?
Față în față sau online (în funcție de situația pandemiei), 6 zile x 6 ore de formare
Limba română
Certificare:
Certificat de participare – CONCORDIA Academia
Când?
Octombrie 2021.
Cursul este desfășurat în cadrul proiectului FOCUS – Forward Looking Social Europe Skills co-finanțat de Comisia Europeană, în cadrul
programului Erasmus+, European Forward-Looking Cooperation Projects in the fields of Education and Training și toate costurile sunt
acoperite prin proiect.
Înscrie-te aici și vei primi mai multe detalii despre procesul de înscriere.
Contact: Bianca BUZETTO | Manager de Produs | bianca.buzetto@concordia.org.ro | +40 723 210 873

Servant Leadership
Workshop: Despre a conduce ca formă de servire
Cui se adresează?
Tuturor profesioniștilor din organizațiile publice și private cu funcții și roluri de conducere/coordonare.
Tematici abordate – conceptul de Servant Leadership introdus în literatura de specialitate de Robert K. Greenleaf
Ce oferim?
Training de actualitate la cel mai înalt nivel sub îndrumarea competentă a colegilor de la Academia de Management Social din Viena, pentru a
înțelege mai bine cele patru dimensiuni fundamentale ale ființei umane (fizic, mental, emoțional/social și spiritual) și modul în care acestea se
reflectă în nevoile noastre de dezvoltare personală și de utilitate socială înțeleasă ca și contribuție la un scop mai mare.
Cum?
Față în față sau online (în funcție de situația pandemiei), 3 zile x 6 ore de formare
Limba engleză
Certificare:
Certificat de participare – CONCORDIA Academia
Când?
Noiembrie 2021.
Înscrie-te aici și vei primi mai multe detalii despre procesul de înscriere.
Contact: Bianca BUZETTO | Manager de Produs | bianca.buzetto@concordia.org.ro | +40 723 210 873

