
 

 
 

 
 

Rundum Zuhause betreut  
 

Cursurile de formare continuă Train to Care vă sunt oferite prin parteneriatul între Caritas Rundum 
Zuhause betreut și Asociația Organizaţia Caritas Satu Mare 

 

 

 

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

 

 

 

Programul cursurilor  
 
Programul Train to Care este deschis și persoanelor care NU colaborează cu organizația 
Caritas Rundum Zuhause betreut, dar care vor să participe la aceste cursuri de formare 
continuă. 
 
 
 
Tema cursului Data Locaţia 

 
Trainer 

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

 
23.+24.03.2021 

sau 
23.+24.+25.03.2021 

 
Satu Mare 

sau 
online* 

 
Angela Kincses 

 
NOU! Îngrijirea zilnică a 
bolnavilor cu diabet 

 
15.+16.06.2021 

sau 
15.+16.+17.06.2021 

 
Satu Mare 

sau 
online* 

 
Angela Kiss 

 
Activarea şi ocuparea 
persoanelor cu demenţă 

 
22.+23.06.2021 

sau 
22.+23.+24.06.2021 

 
Satu Mare 

sau 
online* 

 
Angela Kincses  

 
Kinaesthetics în îngrijire 
(curs de bază) 
 

 
22.+23.+24.09.2021 

 
Satu Mare 

 
Cristina Csiki 
Gabriella Gáll 

 
Gestionarea situațiilor dificile 
în îngrijire  

 
12.+13.10.2021 

sau 
12.+13.+14.10.2021 

 
Satu Mare 

sau 
online* 

 
Angela Kincses 

 
Măsuri în situaţii de urgenţă 
medicală 

 
19.+20.10.2021 

sau 
19.+20.+21.10.2021 

 
Satu Mare 

sau 
online* 

 
Laura Polyák 

 
 
*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. 

 
 



 

 
 

 
 

Rundum Zuhause betreut  
 

Cursurile de formare continuă Train to Care vă sunt oferite prin parteneriatul între Caritas Rundum 
Zuhause betreut și Asociația Organizaţia Caritas Satu Mare 

 

 

Invitaţie 
 

Formare profesională pentru îngrijitoare/îngrijitori la domiciliu 
 
Formarea se adresează îngrijitoarelor independente/ îngrijitorilor independenți din România. 
Tariful de participare este de 26 €/zi de curs în loc de 35 €/zi de curs respectiv 26 € pe online curs (3 

sesiuni, în total 6 ore) și se achită o dată cu înscrierea. 

Cheltuielile de transport și eventualele cheltuieli de cazare și masă vor fi finanțate din forțe proprii.  

 
Locul si orele de desfăşurare: 

Cursurile la Satu Mare vor avea loc între orele 09:00 – 17:30. 
Adresa: Caritas Academica, Centrul Szent Pál, Str Lükő Béla 15. 

Cursurile online: Înaintea fiecărui curs online vom organiza o întâlnire pentru probă. Data acestei întâlniri 

va fi anunțată la timp. 

Cursurile online se desfășoară în intervalul orar 14:00 – 16:00 (ora României), respectiv 13:00 – 15:00 (ora 
Austriei) 

 
În cazul în care vor exista schimbări cu privire la data și locul desfășurării cursurilor vă vom anunța din timp. 

Cursurile sunt oferite în limba română. 
 
Formatori: 

Angela Kincses, Coordonatorea Centrului de Zi pentru Vârstnici „Sf. Iacob” Satu Mare - Asociația 

Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare, trainer 

Cristina Csiki și Gabriella Gáll, Traineri Kinaesthetics nivel 2 

Laura Polyák, Coordonatoarea Centrului de Îngrijire la Domiciliu „Sf. Carol“, Sighet - Asociația Organizația 

Caritas a Diecezei Satu Mare, trainer 

Angela Kiss, Coordonatoarea Centrului de Îngrijire la Domiciliu „Sf. Hildegarda“, Satu Mare - Asociația 

Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare, trainer 

 
Înscriere:  

Vă rugăm să trimiteţi formularul de înscriere până cel târziu cu o săptămână înainte de începerea formării, 
la unul dintre urmatoarele contacte: 
 

Organizaţia Caritas a Diecezei Satu Mare 

Orsolya Megyesi 
Tel / Fax: +40 / (0) / 261 710 246 

Email: info24@caritas-sm.ro 

Organizaţia Caritas Rundum Zuhause betreut 

Judit Keskin sau Slavomira Mergel 
Fax: +43 / (0)1 / 503 3077-2850 

telefon +43 / (0)1 / 376 02 15 
Email: office@caritas-rundumbetreut.at 
 

Taxa de participare va fi virată 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)  

 
Mai multe informații găsiți pe site-ul www.traintocare.eu. 
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