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Vzdelávací program pre samostatné
opatrovateľky a opatrovateľov
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Termíny 2017
Slovensko

Plánovaný program
Téma						

Termín						
Miesto

Tréner

Demencia a aktivizázia
seniorov so zameraním
na opatrovateľstvo

13. + 14.06.2017
12. + 13.09.2017

Bratislava
Dolný Smokovec

Mária Čunderlíková
Mária Čunderlíková

Validácia podľa Naomi Feil
v opatrovateľskej činnosti

27. + 28.02.2017

Bratislava

Mária Wirth

11. + 12.05.2017

Dolný Smokovec

Mária Wirth

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

09. + 10.03.2017 (1.časť)

Bratislava

Alena Kubeš

Opatrovateľská starostlivosť
v poslednej fáze života

11. + 12.10.2017

Bratislava

Anna Michňová

Komunikácia v záťažových
situáciách a riešenie
konfliktov v opatrovateľskej
starostlivosti

31.10.2017

Bratislava

Štefánia Hrivňáková

Zdravá výživa seniorov

01.06.2017

Bratislava

Zuzana Jurčová

27. + 28.04.2017 (2.časť)

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

Pozvánka
Vzdelávacie programy pre samostatné
opatrovateľky a opatrovateľov
Ďalšie vzdelávanie pre opatrovateľov ponúkame pre samostatné opatrovateľky a opatrovateľov spolupracujúcich so
spolkom Caritas Rundum Zuhause betreut a pre zamestnancov diecéznych charít na Slovensku. Náklady na dopravu a
ubytovanie znášajú účastníci.
Za občerstvenie, učebné materiály a organizačné zabezpečenie je potrebné zaplatiť príspevok v hodnote 14,- € za deň.
Za kurz „Kinestetika v opatrovateľskej činnosti“ sa hradí dodatočný poplatok 30,- €.

Miesto konania:
Kurzy sa konajú v čase od 9.00 - 17.00. V prípade zmeny miesta konania alebo termínu Vás budeme včas informovať.
Bratislava: Budova Slovenskej katolíckej charity, Kapitulská 18, 814 15 Bratislava
Dolný Smokovec: Charitný domov - Dolný Smokovec 19, 059 81 Vysoké Tatry
Vzdelávacie programy sú vedené v slovenskom a českom jazyku.

Prihláška a úhrada:
Prosíme Vás, aby ste záväznú, písomnú prihlášku zaslali prostredníctvom pošty alebo e-mailu adresovanú na:
Slovenská katolícka charita - Mgr. Monika Pribelová, Kapitulská 18, 814 15 Bratislava alebo na:
seniori@charita.sk; prípadne spolku Caritas Rundum Zuhause betreut, pani S. Nedeliakovej na fax:
+43/ (0)1 / 503 30 77 2850 alebo office@caritas-rundumbetreut.at.
V prípade ďalších otázok sú Vám k dispozícii pani Mgr. M. Pribelová na tel.č.: +421 / (0) /910 842 600, prípadne p.
S. Nedeliaková na tel.č.: +43 / (0)1 / 376 0214.
Ďalšie informácie nájdete na internetovej stránke www.traintocare.at alebo www.charita.sk
Prosíme, aby ste poplatok za kurz zaplatili na dole uvedený bankový účet Slovenskej katolíckej charity:
IBAN: SK53 1100 0000 0029 2382 6221
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Variabilný symbol: 210
Správa pre prijímateľa: názov kurzu + Vaše meno + miesto konania

Lektorky:
Mária Čunderlíková, PaedDr. – odborná riaditeľka Centra Memory v Bratislave, odborníčka na demenciu, trénerka
pamäte
Mária Wirth, Mgr., PhD. – certifikovaná trénerka pre Validáciu podľa Noami Feil na Slovensku
Alena Kubeš – trénerka pre zdravotnú starostlivosť MED vzdelávacie centrum Linz, kinestetická trénerka
Štefánia Hrivňáková, Mgr. – lektorka a konzultantka jemných manažérskych a rozvojových kompetencií pre dospelých
Anna Michňová, PhDr. – mentorka klinických cvičení na SZU v Banskej Bystrici;
prednáša paliatívne ošetrovateľstvo a geriatrické ošetrovateľstvo na SZU v Banskej Bystrici
Zuzana Jurčová, Bc. – všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom – vedúca asistentka výživy na Oddelení liečebnej
výživy a stravovania, poradca na prípravu liečebnej výživy pre seniorov

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

