Rundum Zuhause betreut

Train to Care
Vzdelávací program pre samostatné
opatrovateľky a opatrovateľov
Termíny 2022
Slovensko

Plánovaný program
Téma

Termín

Miesto

Lektorka

Správne vedenie dokumentácie a
komunikácie v opatrovaní
Len pre Caritas-opatrovateľky

14.03.2022 + 25.04.2022
13.00 – 14.30
alebo
12.09.2022 + 17.10.2022
13.00 – 14.30

online

Sabine Wecko

10.05.2022
09.00 – 17.00

online

Anna Michňová

07.03.2022 + 08.03.2022
(1. časť) 09.00 – 17.00
26.05.2022 + 27.05.2022
(2. časť) 09.00 – 17.00

Badín*

Alena Kubeš

27.04.2022
09.00 – 17.00

online

Mária Wirth

22.09.2022 Webinár
09.00 – 17.00
20.10.2022 Workshop
09.00 – 12.00
24.11.2022 Workshop
09.00 – 12.00

online

Eva Račková

Tento kurz pomôže viesť opatrovateľskú
dokumentáciu pre vlastnú istotu lepšie a
profesionálnejšie. Kurz dopĺňajú dôležité
upozornenia a cvičenia pre odbornú komunikáciu s
lekármi alebo s ďalšími službami v nemeckom
jazyku.

NOVÉ! Najčastejšie ochorenia seniorov
Získajte nové vedomosti o najčastejších
ochoreniach, s ktorými sa pri opatrovaní seniorov
môžete stretnúť. Praktické rady a skúsenosti vám
pútavou formou sprostredkuje odborníčka na
paliatívne a geriatrické ošetrovateľstvo.

Kinestetika v opatrovateľskej službe
Naučte sa jednoduchými pohybmi aktivizovať
a využiť pohybové schopnosti svojho klienta,
a zároveň si šetriť svoje zdravie.

Tipy na aktivizáciu ľudí s demenciou
Získajte inšpiráciu a zručnosť ako vytvoriť
aktivizačný program pre osoby s rôznym stupňom
demencie tak, aby bol pre nich prínosom. Umenie sa
stáva komunikačným mostom medzi realitou
a vnútorným prežívaním chorého.

Zdravá medziľudská komunikácia ako
prevencia pred vyhorením
Naučte sa nenásilným spôsobom komunikovať vaše
potreby, a tak budovať zdravé vzťahy na pracovisku.
Meniť svoje návyky je intenzívna cesta, preto Vám
ponúkame sériu workshopov, ktoré Vám pomôžu
zdokonaľovať sa krok po kroku.

* Upozorňujeme, že počas TTC kurzov sa musia dodržiavať ochranné opatrenia (napr. nosenie rúška FFP2, dostatočný odstup, Antigen
alebo PCR test, alebo v prípade potreby preukaz o očkovaní, atď.) proti nákaze koronavírusom (COVID19), podľa aktuálnych vládnych
nariadení.

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

Pozvánka
Ďalšie vzdelávanie pre opatrovateľov/ky a zdravotníckych pracovníkov
Ďalšie vzdelávanie ponúkame pre opatrovateľky a opatrovateľov spolupracujúcich so spolkom Caritas Rundum
Zuhause betreut a pre zamestnancov Slovenskej katolíckej charity ako aj všetkých, ktorí majú o ďalšie vzdelávanie
záujem. Okrem kurzu Správne vedenie dokumentácie a komunikácie v opatrovaní sú vedené všetky kurzy v
slovenskom jazyku.
Online kurzy ponúkame pomocou aplikácie ZOOM. Ak by ste potrebovali pomoc pri inštalovaní, radi si s Vami
dohodneme skúšobný termín pred začiatkom kurzu. V prípade zmeny termínu Vás budeme včas informovať.
Kurzov sa môžu zúčastniť aj externí záujemcovia. Upozorňujeme Vás, že poplatky pre externých účastníkov sú vyššie.
V prípade záujmu sa, prosím, informujte priamo u našich kontaktných osôb uvedených nižšie.
.
Prihláška
Prosíme Vás o záväznú online prihlášku najneskôr týždeň pred začiatkom kurzu. Prihlásiť sa môžete tu:
https://www.caritas-rundumbetreut.at/train-to-care-anmeldung alebo na webovej stránke Slovenskej katolíckej charity
www.charita.sk/kurzy/prihlaska/
Miesto konania:
Kinestetika v opatrovateľskej službe: Dom Xaver, Banská 529, Badín
Lektorky kurzov:
Sabine Wecko, DGKP – koordinátorka 24-hodinovej starostlivosti, má bohaté skúsenosti s diagnostikou, organizáciou,
kontrolou a vyhodnocovaním opatrovateľských opatrení;
Anna Michňová, PhDr. – odborníčka na paliatívne ošetrovateľstvo a geriatrické ošetrovateľstvo, námestnička pre
ošetrovateľstvo v Nemocnici Zelený sen, Banská Bystrica;
Alena Kubeš – pedagóg v oblasti zdravotníctva a ošetrovateľstva, dlhoročná trénerka Kinestetiky;
Mária Wirth, Mgr., PhD. – certifikovaná trénerka pre Validáciu podľa Naomi Feil na Slovensku;
Eva Račková, Mgr., PhD. – koučka, mediátorka, dlhoročná trénerka rešpektujúcej komunikácie, efektívnej komunikácie,
trénerka emocionálnej inteligencie, lektorské skúsenosti z prostredia sociálnej a zdravotnej starostlivosti;
Kontaktné osoby
Slovenská katolícka charita
Pani Veronika Sadovská
Telefón: +421 901 720 063
Email: ttc@charita.sk

Caritas Rundum Zuhause betreut
Pani Slavomira Mergell
Telefón +43 / 664 848 2564
Email: office@caritas-rundumbetreut.at

Ceny kurzov
Téma
Správne vedenie dokumentácie a komunikácie v opatrovaní
NOVÉ! Najčastejšie ochorenia seniorov
Kinestetika v opatrovateľskej službe
Tipy na aktivizáciu ľudí s demenciou
Zdravá medziľudská komunikácia ako prevencia pred vyhorením

Poplatok
15,- €
30,- €
100,- €*
30,- €
45,- €

*Za kurz „Kinestetika v opatrovateľskej službe“ sa hradí dodatočný poplatok 30,- € pre Rakúsku kinestetickú spoločnosť,
ktorá úspešným absolventom kurzu vystaví originálny certifikát. Náklady na dopravu a ubytovanie znáša účastník sám.
Prosíme, aby ste poplatok za kurz uhradili na 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
Ďalšie informácie nájdete na internetovej stránke www.traintocare.at alebo www.charita.sk

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

