Rundum Zuhause betreut

Train to Care / Záväzná prihláška
Vzdelávací program pre samostatné opatrovateľky
a opatrovateľov
Meno a priezvisko:............................................................................................................................................
Adresa: ..............................................................................................................................................................
Dátum narodenia:..............................................................................................................................................
Tel.: .....................................................................................................................................................................
email: ..................................................................................................................................................................
Názov organizácie/zamestnávateľa: ................................................................................................................

sa záväzne prihlasujem na vzdelávací/ie program/y:
Téma

Termín

Miesto

Trénerka

Demencia a aktivizácia seniorov
so zameraním na opatrovateľstvo

03. + 04.05.2018

Dolný Smokovec

M. Čunderlíková



Validácia podľa Naomi Feil
v opatrovateľskej činnosti

07. + 08.06.2018
06. + 07.09.2018

Dolný Smokovec
Bratislava

M. Wirth
M. Wirth




Kinestetika v opatrovateľskej
činnosti (základný kurz, 4-dňový)

12. + 13.03.2018 (1.časť)
23. + 24.04.2018 (2.časť)

Bratislava

A. Kubeš
A. Kubeš



Zdravá výživa seniorov

24.10.2018

Bratislava

E. Blaho



Základy opatrovateľskej činnosti

23.10.2018

Bratislava

A. Michňová



 V zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, svojím podpisom vyjadrujem
súhlas Slovenskej katolíckej charite, Kapitulská 18, 814 15 Bratislava, IČO: 00179132 a Caritas Rundum Zuhause betreut,
Mommsengasse 35, A-1040 Viedeň, Rakúsko, so spracovaním poskytnutých osobných údajov.
Tento súhlas platí počas realizácie vybraných kurzov, ako aj počas následnej archivácie dokumentov súvisiacich s realizáciou vybraných
kurzov, a to najmä pre účely evidencie účastníkov vzdelávania, ich kontaktovania a zasielania materiálov v zmysle platnej akreditácie. Práva
dotknutej osoby, o ktorej sa spracúvajú osobné údaje sú upravené v § 28 a násl. zákona č. 122/2013 Z. z o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dátum:............................................

Podpis.................................................

Kurzy sa konajú v čase od 9.00-17.00. V prípade zmeny miesta konania, alebo termínu Vás budeme včas informovať.
Príspevok na kurz: vo výške 16,- € za deň, za občerstvenie, učebné materiály a organizačné zabezpečenie je potrebné uhradiť
spolu s prihláškou! Za kurz „Kinestetika v opatrovateľskej činnosti“ sa hradí dodatočný poplatok 30,- € pre Rakúsku
kinestetickú spoločnosť. Náklady na dopravu a ubytovanie znáša účastník sám.
Dôležité upozornenie: Prihláška na kurz je platná až po zaplatení príspevku (prostredníctvom šeku, vkladu na účet v hotovosti príp.
internetbankingom) a po odovzdaní písomnej prihlášky. Storno kurzu je možné urobiť najneskôr 10 pracovných dní pred stanoveným
termínom kurzu, po tomto termíne zaniká nárok na vrátenie poplatku. Ak sa kurzu nemôžete z akýchkoľvek dôvodov zúčastniť, prosíme, aby
ste nás o tom ihneď informovali.

Ďalšie vzdelávanie je spoluprácou Caritas Rundum Zuhause betreut a Slovenskej katolíckej charity.

