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STIMULAREA INTEGRĂRII PE PIAŢA MUNCII
A ÎNGRIJITORILOR FAMILALI AI PERSOANELOR
VARSTNICE PRIN ÎMBUNĂTĂŢIREA COMPETENŢELOR
AFLATI MAI MULTE DESPRE...
cum să accesaţi cursul de formare online
ce puteţi învăţa urmând cursul online
ce vă va oferi cursul online ELMI ca recunoaştere oficială

CUM SĂ ACCESAŢI…
Contactati Asociatia Habilitas CRFP
pentru înscrierea la cursul online.
Apoi ajungeti la umătorul website:
www.elmicourse.eu

CE RECUNOASTERE OFICIALA VA OFERA CURSUL
ONLINE DE FORMARE ELMI?
In România, după terminarea cursului, cele 80 de ore de formare vor fi
recunoscute oficial de Autoritatea Natională pentru Calificări, după un
examen scris. In acest fel, veti avea cunoştinţele necesare care asigură
baza pentru a urma un curs complet de calificare pentru ocupaţia
“Ingrijitoare bătrâni la domiciliu”.

Introduceţi numele de utilizator
şi parola primite
Găsiţi cursul dvs. în limba
română, poloneză sau cehă

CE PUTEŢI INVĂŢA?
Urmând cursul online de formare ELMI veţi obţine mai multe competenţe
în îngrijirea persoanelor vârstnice şi veţi putea face faţă mai bine provocărilor
acestei activitaţi, ceea ce vă va permite
să vă integraţi mai uşor pe piata muncii.
Temele abordate în programul de formare se referă la îngrijirea vârstnicilor, o
atenţie specială fiind acordată demenţei Alzheimer, precum si la problemele
generate de cele mai frecvente patologii, prevenirea stresului sau sprijinul serviciilor sociale, si de asemenea la ocupatia de îngrijitor şi caracteristicile sale
de bază.

MANUAL PENTRU ÎNGRIJITORII FAMILIALI

Manualul se referă la procesul de îngrijire, cu focus asupra demenţei Alzheimer şi la profesia de îngrijitor.
Dacă sunteţi interesat de Manual, va rugăm să contactaţi:
asoc.habilitas@yahoo.com

