Rundum Zuhause betreut

Train to Care 2019 / Záväzná prihláška 2019
Vzdelávací program pre samostatné opatrovateľky a opatrovateľov

Meno a priezvisko:............................................................................................................................................
Adresa: ..............................................................................................................................................................
Tel.: .....................................................................................................................................................................
Email: ..................................................................................................................................................................
Názov organizácie/zamestnávateľa: ................................................................................................................

sa záväzne prihlasujem na vzdelávací/ie program/y:
Téma
Termín
Miesto
Tréner
__________________________________________________________________________________________________________________
Demencia a aktivizácia seniorov
10. - 11.10.2019
Spišská Kapitula
M. Čunderlíková

so zameraním na opatrovatľstvo
__________________________________________________________________________________________________________________
Validácia podľa Naomi Feil
25. - 26.04.2019
Spišská Kapitula
M. Wirth

v opatrovateľskej činnosti
__________________________________________________________________________________________________________________
27. - 28.06.2019 (1.časť)
Spišská Kapitula
A. Kubeš

Kinestetika v opatrovateľskej
činnosti (základný kurz, 4-dňový)
05. - 06.09.2019 (2.časť)
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Opatrovateľská starostlivosť v

13. - 14.05.2019

Dolný Smokovec

P. Dobríková



poslednej fáze života
__________________________________________________________________________________________________________________
NOVÉ! Online Train to Care
__________________________________________________________________________________________________________________

Fit for Care - Prevencia konfliktov
28.02.2019, 13:00 - 16:30 hod.
P. Dobríková
a vysporiadanie sa so záťažou
07.03.2019, 13:00 - 15:30 hod.
v 24hodinovej opatrovateľskej službe
14.03.2019, 13:00 - 15:30 hod.
__________________________________________________________________________________________________________________
 V zmysle platných a účinných predpisov, podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia 2016/679 ako dotknutá osoba
udeľujem súhlas prevádzkovateľovi Slovenská katolícka charita, Kapitulská 18, 814 15 Bratislava, IČO: 00179132 za účelom spracovania mojich osobných údajov v rozsahu meno a
priezvisko, adresa, dátum narodenia, tel. kontakt, email, názov organizácie/zamestnávateľa a za účelom spracovania osvedčení o absolvovaní vyššie uvedených kurzov a s tým súvisiacich
údajov po dobu 15 rokov pre potreby vystavenia duplikátu osvedčenia. Súhlas udeľujem na obdobie 15 rokov odo dňa udelenia súhlasu.
 V zmysle platných a účinných predpisov, podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia 2016/679 ako dotknutá osoba
udeľujem súhlas prevádzkovateľovi Caritas Rundum Zuhause betreut, Mommsengasse 35, A-1040 Viedeň, Rakúsko za účelom spracovania mojich osobných údajov v rozsahu meno a
priezvisko, adresa, dátum narodenia, tel. kontakt, email, názov organizácie/zamestnávateľa a za účelom spracovania osvedčení o absolvovaní vyššie uvedených kurzov a s tým súvisiacich
údajov po dobu 15 rokov pre potreby vystavenia duplikátu osvedčenia. Súhlas udeľujem na obdobie 15 rokov odo dňa udelenia súhlasu.
Beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť
spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracované na archivačné a štatistické účely.
Beriem na vedomie, že mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo
na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Beriem na vedomie, že u prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu. Beriem na vedomie, že kontaktná osoba pre poskytovanie informácií
dotknutým osobám je vždy uvedená na webovej stránke www.charita.sk a www.caritas-rundumbetreut.at.

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

Podpis:.................................................

Kurzy sa konajú v čase od 9.00-17.00. V prípade zmeny miesta konania, alebo termínu Vás budeme včas informovať.
Poplatok na kurz:
Vo výške 16,- € za deň, za občerstvenie, učebné materiály a organizačné zabezpečenie je potrebné uhradiť spolu s prihláškou!
V prípade kurzu Train to Care Online – Fit for Care je výška poplatku 20,- € za 3 online sedenia.
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.

