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„INTEGRACJA OPIEKUNÓW RODZINNYCH OSÓB
STARSZYCH Z RYNKIEM PRACY”
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Jak uzyskać dostęp do szkolenia online?
Czego możesz się nauczyć ?
Jaki certyfikat możesz uzyskać poprzez szkolenie online z projektu ELMI?

JAK UZYSKAĆ DOSTĘP…
Aby zapisać się na kurs skontaktuj
się z Asociatia Habilitas CRFP

JAKI CERTYFIKAT MOŻESZ UZYSKAĆ POPRZEZ
SZKOLENIE ONLINE Z PROJEKTU ELMI?
W Rumunii, osoba która ukończyła w całości 80 godzin kursu a i złoży
pisemny egzamin otrzyma Krajowy Certyfikat. Jest on podstawą
do uzyskania pełnych kwalifikacji zawodu „Opiekun rodzinny”

Następnie przejdź do strony:
www.elmicourse.eu
Wpisz otrzymany login i hasło
Znajdź kurs w języku
rumuńskim, polskim i czeskim.

PRZEWODNIK OPIEKUNÓW RODZINNYCH

Przewodnik koncentruje się na sposobami opieki nad osobami
chorymi na chorobę Alzheimera.

CZEGO MOŻESZ SIĘ NAUCZYĆ?
Biorąc udział w szkoleniu online z projektu ELMI możesz uzyskać umiejętności z zakresu opieki nad osobami starszymi. Szkolenie przygotuje cię także
do stawiania czoła wyzwaniom jakie związane są z tą formą pomocy a także
pozwolą ci na wykorzystanie zdobytych umiejętności i wiedzy na rynku pracy.
Tematyka szkolenia koncentruje się na opiece nad osobami chorymi
na chorobę Alzheimera a w szczególności na najczęściej występujących
patologiach, na radzeniu sobie ze stresem, wsparciu służb społecznych a także
na charakterystyce profilu zawodowego opiekuna.

Jeżeli chcesz otrzymać przewodnik, skontaktuj się z nami:
asoc.habilitas@yahoo.com

