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دعوة الترشح للدورة تكوينية
في مهنة مساعد -ة اجتماعي -ة -للحياة
الدورة الخامسة
مارس  – 2022سبتمبر 2022
بيت سواء
تطلق جمعية بيتـــــي الدعوة للترشح في الدورة التكوينية الخامسة ( مارس – 2022سبتمبر  )2022في مهنة مساعد-ة-
اجتماعي-ة -للحياة التي ينظمها مركز بيت سواء بدعم من مؤسسة دروسوس.
تهدف هذه الدورات المجانية ،المفتوحة للنساء الالئي تتراوح أعمارهن بين  20و  35سنة والالئي تمر بصعوبات
اقتصادية واجتماعية ،إلى تمكينهن من قدرات فنية ومهنية ،من خالل التدريب الجيد و تحت إشراف المتخصصين
والمتخصصات في القطاع الطبي االجتماعي والجمعياتي ،قصد تكثيف فرص العمل وتحقيق الذات عبر رعاية الفئات
المستضعفة.

ما هي مقومات مهنة المساعد -ة -االجتماعي -ة -للحياة؟
تقوم مهنة المساعد -ة -االجتماعي -ة -للحياة بالتدخل االجتماعي لرعاية األشخاص(نساء -رجال  -أطفال )
الذين يمرون بحالة هشاشة أو تبعية أو صعوبات متعلقة بالسن أو بالمرض أو باإلعاقة أو بغير ذلك.
يستوجب التدخل لرعاية األشخاص ،التواجد إما بفضاء اإلقامة المنزلي المعتاد أو بمؤسسة استشفائية أو
إجتماعية أو جمعياتية.
تتطلب المهنة تعزيز التواصل االجتماعي ورفاه الشخص من خالل توفير الدعم الالزم في حياته الشخصية
وعالقاته اإلنسانية واالجتماعية مع ضمان الحفاظ على سالمته و كرامته.
تقتضي المهنة سلو ًكا مهنيًا وفقًا ألخالقيات التدخل االجتماعي(  )intervention socialو التواصل
اإلنساني  ،يحترم كرامة وحقوق وحريات الشخص ،ال سيما خياراته الحياتية.

شروط الترشح ومقومات الدورة تكوينية في مهنة مساعد -ة اجتماعي -ة-
للحياة
معايير الترشح
تاريخ استالم الترشح
تقديم الترشح أو إيداعه أو
إرساله
ملف الترشح

شروط اختيار المترشحة
انطالق الدورة

مدة الدورة

أنواع الدراسة و التدريب

برنامج التدريب

 السن =  35-20سنة مستوى التعليم = الحد األدنى = التاسعة من التعليم األساسي القدرة على الصمود ،االنضباط ،اإلحسان والعالقة الجيدة مع اآلخرين. من  9فيفري  2022إلى  23فيفري 2022اإليداع = جمعية بيتــــي  10 ،نهج محمد علي جناح ،حي البساتين .تونس (العمودي
األول لشارع لوي براي (المترو)
 اإلرسال = إلى  beytsawa25@gmail.comمع ذكر موضوع :الترشحجواز تلقيح كوفيد19-السيرة الذاتية (مع تحديد رقما التصال) +
 شهادة مستوى التعليم  /أو التكوين بطاقة الهوية ( CINأو غيرها) رسالة في شرح دوافع الترشح باللغة التي تختارها اختيار مسبق على أساس الملفات جلسة مع لجنة التحكيم بعد الدعوة الثالثاء  1مارس  2021مع حفل االفتتاح  6أشهرونصف = 1مارس  15 – 2022سبتمبر 2022  5أيام في األسبوع :من االثنين إلى الجمعة في اليوم = الحصة  = 1من الساعة  9إلى الساعة 12 الحصة  = 2من الساعة  13إلى الساعة 16 شهرين :دروس نظرية وتطبيقية بمركز بيت سواء  4أشهر :تدريب بالمؤسسات في حصص الصباح مع حصص الدروس في الظهربالمركز
 2اسابيع :مراجعة و امتحانات
الوحدة  : 1العلوم الطبية واالجتماعية
 المعرفة العامة للجمهور و البيئة االجتماعية 50 :ساعة. منهجية تدخل المساعد-ة-االجتماعي-ة -للحياة 30 :ساعة. اإلطار المؤسساتي للرعاية المنزلية 18 :ساعة. مفاهيم في قانون القطاع المهني 18 :ساعة  +حقوق اإلنسان واألخالق المهنية( 18ساعة)
 اإلطار العالئقي للمساعد-ة -للحياة 26 :ساعة  +التنمية الشخصية والعالقاتاإلنسانية 36 :ساعة.
 تقنيات و تكنولوجيات المواد 20 :ساعة دراسة اإلسكان 18 :ساعة.الوحدة  :2علوم التشريح و الفيزيولوجيا واإلمراض
 جسم اإلنسان ،طرق ووسائل التحقيق ،طرق ووسائل العالج ،طرق ووسائلالوقاية ،المسارات المرضية الرئيسية ،مسارات أخرى 50 :ساعة.
الوحدة  :3تقنيات خدمات الرعاية بالبيئة المعيشية
 تقنيات و صيانة البيئة المعيشية 26 :ساعة تقنيات وتكنولوجيا الطاقة الغذائية 40 :ساعة. التحسس للحياة والحقوق الجنسية واإلنجابية 18 :ساعة -تقنيات الرعاية الصحية (دروس تطبيقية .52h

 تقنيات صيانة البيئة المعيشية 40 :ساعة. تقنيات تنشيط األشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة 30 :ساعة. تقنيات اإلسعاف األولي20 :ساعة. تقنيات االتصال والعالقة30 :ساعة. تقنيات تطوير وصيانة االستقاللية ،تقنيات التنشيط ،تقنيات اإلدارة والتنظيم40 :ساعة
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