Шановні ветерани АТО/ООС, учасники бойових дій та членів їхніх сімей!
Запрошуємо Вас до участі в проєкті «Зміцнення переміщених українських
університетів задля сталого розвитку», який реалізується за програмою ім. Фулбрайта
в Україні на базі «Ветеранського простору» Східноукраїнського національного
університету імені Володимира Даля
Проєкт, присвячено тому, що ми здійснюємо професійну підготовку/перепідготовку
на цивільні спеціальності військовослужбовців, ветеранів АТО/ООС та членів їх сімей в
Україні та адаптуємо їх до умов мирного життя та навчання.
Професійна
перепідготовка
виконується
провідними
викладачами
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля та в контексті
зазначеного проєкту складається з:

Теоретичних занять (приблизно 20 % від навчального плану).

Практичних занять (приблизно 80 % від навчального плану).

Індивідуальних консультацій учасникам проєкту.

Наданням додаткових послуг університетом (користування бібліотекою,
аудиторією для індивідуальної роботи, комп’ютером, спортивним залом, тощо).
Заходи з отримання соціальних навичок та компетентностей виконуються
фахівцями ГО «Фонду розвитку підприємництва та реалізації бізнес ідей» та в контексті
зазначеного проєкту складається з:

Психологічної адаптації (групові тренінги, індивідуальні консультації, робота з
окремими підгрупами);

Правової адаптації (групові та індивідуальні консультації);

Медико-соціальної реабілітації: фізіотерапевтичне й реабілітаційне лікування;

Сприяння у працевлаштуванні або створенні власного бізнесу (тренінги,
консультації з бізнес-планування та працевлаштування, зустрічі з потенційними
роботодавцями, бізнес-практика учасників проєкту на підприємствах, тощо);

Культурницьких ініціатив (заходи щодо військово-патріотичного й
національно-патріотичного виховання, Family day проводяться за участю Луганського
обласного молодіжного Центру - мистецтво, розваги, спорт та дозвілля).
ПРОПОНУЄМО ВАМ НАСТУПНУ НАВЧАЛЬНУ ПРОГРАМУ:
«АДАПТАЦІЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ДО УМОВ МИРНОГО ЖИТТЯ ТА НАВЧАННЯ».
Загальний обсяг годин: 80 академічних годин, програма розрахована на групу15 осіб.
Даний безкоштовний курс дозволяє у максимально скорочені терміни отримати
практичні навички та необхідну теоретичну базу. На базі «Ветеранського простору» може
надаватися психологічна допомога у вигляді психологічної реабілітації, включаючи:
психологічну діагностику, психологічно - просвітницьку та інформативну допомогу,
психологічне консультування, психологічну підтримку й супровід та групову роботу.
Після закінчення курсу видається сертифікат державного зразку.
МІСЦЕ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ:
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля,
проспект Центральний, 59- а, «Ветеранський простір», ауд. 327, головного корпусу.
ФОРМА НАВЧАННЯ: Аудиторні заняттями з окремими дистанційними заняттями.
ТЕРМІН НАВЧАННЯ: з 30 січня 2022 року по 30 березня 2022 року.
ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОДАТКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЗВЕРТАЙТЕСЬ:
Федорова Альона Вікторівна- 050 959 15 44, Ганускова Олександра – 050 730 26 03,
Братішко Валерія – 050 644 76 13.

Реєструйся тут: https://forms.gle/MEJmW55A9tpr97g87

