
 

 
 

 
 

Rundum Zuhause betreut  
 

Organizatori: Organizaţia Caritas Rundum Zuhause betreut şi Asociația Organizaţia Caritas a Diecezei 
Satu Mare  

 

 

Train to Care 2021, România 
Formare profesională pentru îngrijitoare / îngrijitori de persoane  
 

Formular de înscriere  

pentru îngrijitoarele/îngrijitorii de persoane din România, care NU colaborează cu Caritas 
Rundum Zuhause betreut, dar care vor să participe la cursurile de formare Train to Care. 
 

Subsemnata/ul:……………………………………………………………………………………………. 
 

Telefon:  …………………………………………………………………………………………………… 
 

Email:……………………………………………………………………………………………………..  
 

doresc să particip la următoarele cursuri de formare: 

 

Tema cursului Numărul 
cursului 

Data Locaţia  

NOU! Cum să evit ”Burnout-ul” 
sau epuizarea profesională 

RO2021-01 23.+24.03.2021 
sau 

23.+24.+25.03.2021 

Satu Mare 
sau 

online* 

 

 

NOU! Îngrijirea zilnică a 

bolnavilor cu diabet 

RO2021-02 15.+16.06.2021 

sau 
15.+16.+17.06.2021 

Satu Mare 

sau 
online* 

 

 

Activarea şi ocuparea 
persoanelor cu demenţă 

RO2021-03 22.+23.06.2021 
sau 

22.+23.+24.06.2021 

Satu Mare 
sau 

online* 

 

 

Kinaesthetics în îngrijire 

(curs de bază) 

RO2021-04 22.+23.+24.09.2021 Satu Mare  

 

Gestionarea situațiilor dificile 
în îngrijirea 24-de-ore la 

domiciliu 

RO2021-05 12.+13.10.2021 
sau 

12.+13.+14.10.2021 

Satu Mare 
sau 

online* 

 

 

Măsuri în situaţii de urgenţă 

medicală 

RO2021-06 19.+20.10.2021 

sau 
19.+20.+21.10.2021 

Satu Mare 

sau 
online* 

 

 

*online – în situația anulării cursului în Satu Mare din cauza măsurilor împotriva Covid-19, vom organiza cursul în 
format online. Vă rugăm să bifați în Formularul de înscriere dacă optați pentru această variantă. 

Cursurile vor avea loc între orele 9:00 – 17.30. Cursurile online vor avea loc între orele 14 :00 – 16 :00. 
 

Taxă de înscriere: Sunt dispus/ă să plătesc taxa de înscriere în valoare de 26€ Euro/zi de curs pentru răcoritoare și suportul 

de curs, respectiv 26 Euro pentru cursul online (3 sesiuni), o dată cu înscrierea. Sunt dispus/ă să plătesc transportul dus-

întors precum şi eventualele costuri de cazare şi masă. 

Acord privind păstrarea certificatelor de absolvire: Sunt de acord ca certificatele de absolvire ale cursurilor sus menţionate și 
datele conexe, care se referă la Caritas Rundum Zuhause betreut și la Caritas Satu Mare să fie păstrate timp de 15 ani și să fie 
utilizate pentru emiterea de duplicate în cazul pierderii originalelor. 
 

Data: …………………………..  Semnătura:………………………………………   

 
Important: Participarea la curs este posibilă doar cu dovada plăţii în avans a taxei de participare (chitanță sau Online 
Banking) și cu formularul de înscriere.  
Mai multe detalii despre protecţia datelor cu caracter personal găsiţi pe pagina noastră de internet: www.caritas-

rundumbetreut.at -> Train to Care > Downloads und Datenschutz 


