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Rundum Zuhause betreut 
 
 
 

Train to Care  
Formare profesională pentru îngrijitoare/  
îngrijitori la domiciliu 

Cursuri în 2023 
România 
 

Sumarul cursurilor 
Tema Data Locaţia Sprache Formatori 

Kinaesthetics –practică 24.04.2023 
15.00-18.00 
sau 
10.10.2023 
15.00-18.00 

 
Viena* 

 
Germană 
 

Estera 
Backaiova 

Activarea şi ocuparea persoanelor 
cu demenţă  

15.+16.05.2023  

13.00-16.00  

Online 

 

Germană Violetta 
Koppensteiner 

Alimentația sănătoasă la vârsta a 
treia: recomandări nutriționale 

25.05. 2023 

14.00-16.00 

sau 

09.11. 2023 

14.00-16.00 

Online Română Angela Kiss 

Măsuri în situaţii de urgenţă 
medicală 

14.+15.06.2023 
09.00-17.00 

Satu Mare* Română Nándor 
Lóránd Józsa 

Documentația în îngrijire 

(doar pentru colaboratorii Caritas) 
12.06.+26.06.2023  

14.00-15.30 

sau 

02.10.+16.10.2023  

14.00-15.30 

Online Germană Julia 
Hirschvogl 

Comunicarea profesională cu 
membrii familiei 

12.+13.09.2023 
14.00-15.30 

Online 
 

Germană Heike Krabbe 
 

Kinaesthetics în îngrijire  
(Curs de inițiere) 

27.+28.+29.09.2023 
09.00-17.00 

Satu Mare* Română Cristina Csiki 
Gabriella Gál 

Kinaesthetics în îngrijire  
(Curs de avansat) 

18.+19.+20.10 2023 
09.00-17.00 

Satu Mare* Română Cristina Csiki 
Gabriella Gál 

 
Intervalele orare sunt afișate potrivit orei României.

 

*Vă rugăm să luați în considerare, că măsurile de protecție (de exemplu: purtarea unui FFP2, păstrarea distanței, testul antigen 
sau PCR, dovada vaccinării, dacă este necesar, etc.) împotriva infecțiilor cu coronavirus (COVID19) sunt respectate în timpul 

cursurilor Train to Care conform reglementărilor oficiale aplicabile în perioada desfășurării cursului. 
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Invitație 
 

Formare profesională pentru îngrijitoare/îngrijitori la domiciliu 
 

Formarea se adresează îngrijitoarelor independente/ îngrijitorilor independenți, care colaborează cu  Organizaţia 
„Caritas Rundum Zuhause betreut“ în Austria, personalului Organizației Caritas a Diecezei Satu Mare și tuturor 

îngrijitorilor externi care au interes pentru aceste cursuri. Cursurile de formare se vor desfășura în limba română, cu 
excepția cursurilor menționate în limba germană.  

 
Locul de desfăşurare: 
 
Adresa din Satu Mare: Caritas Academica, Centrul Szent Pál, Str Lükő Béla 15. 
 
Adresa din Viena: Caritas Haus St. Barbara, Erlaaer Pl. 4, 1230 Viena 
 

Cursurile online: se vor desfășura folosind aplicația Zoom. În cazul, în care nu sunteți familiarizați cu această 

platformă, vă putem ajuta prin organizarea unei întâlniri de probă. 

În cazul în care vor exista schimbări cu privire la data și ora desfășurării cursurilor vă vom anunța din timp. 
 
Înscriere  
Vă rugăm să trimiteţi formularul de înscriere online completat până cel târziu cu o săptămână înainte de începerea 

cursului, folosind următorul link: https://www.caritas-rundumbetreut.at/train-to-care-anmeldung 
 
 
Costul și plata cursurilor  
 

Tema Stundenzahl 

Numărul de ore 

Numărul cursului Costuri 

Alimentația sănătoasă la vârsta a treia: recomandări nutriționale Total 2 ore RO2023-01 18,- € 

Măsuri în situaţii de urgenţă medicală Total 16 ore RO2023-02 48,- € 

Kinaesthetics în îngrijire (Curs de inițiere) Total 24 ore RO2023-03 72,- € 

Kinaesthetics în îngrijire (Curs de avansat) Total 24 ore RO2023-04 72,- € 

Kinaesthetics - practică Total 3 ore AT2023-01 38,- € 

Activarea şi ocuparea persoanelor cu demenţă  Total 6 ore AT2023-02 36,- € 

Documentația în îngrijire Total 3 ore AT2023-03 18,- € 

Comunicarea profesională cu membrii familiei Total 3 ore AT2023-04 18,- € 
 

Prețurile sunt afișate cu TVA inclus.  
 

Taxa de participare se va vira în următorul cont bancar:  

Caritas Rundum Zuhause betreut 
IBAN: AT36 1919 0000 0025 2247 

BIC (SWIFT): BSSWATWWXXX  
Scopul utilizării (vă rugăm să completați neapărat): Numele Dvs + Numărul cursului (se poate vedea pe formularul 

de înscriere) 
 

Pentru angajații Organizației Caritas a Diecezei Satu Mare costurile cursului vor fi preluate de către angajator. 

La majoritatea cursurilor de formare pot participa și îngrijitori externi. Vă rugăm să aveți în vedere, că taxa de 
participare pentru participanții externi este mai mare. Pentru mai multe informații vă rugăm să luați legătura cu 

persoanele de contact afișate mai jos.  
Cheltuielile de transport și eventualele cheltuieli de cazare și masă vor fi finanțate din forțe proprii. 
 

Persoane de contact 

Caritas Satu Mare  

Renata Nagy 
Telefon:+40 / (0) / 261 710 246 

Email: info24@caritas-sm.ro 

Caritas Rundum Zuhause betreut 

Judit Keskin  
Telefon +43 / (0)1 / 376 02 15 

Email: office@caritas-rundumbetreut.at 

 
Mai multe informații găsiți pe site-ul: www.traintocare.at. 
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