PEČUJETE O SVÉ BLÍZKÉ?

CYKLUS PEČUJ DOMA A S NÁMI
OD 4. DUBNA 2018 VE VIZOVICÍCH
Diakonie ČCE pořádá ve Vizovicích cyklus kurzů Pečuj doma a s námi. Je určen laickým
pečujícím z rodin, starajícím se zejména o seniory. Na kurzech získají potřebné rady a
informace, vymění si zkušenosti, prakticky nacvičí ošetřovatelské techniky. Obdrží také
soubor příruček k pečování a DVD s instruktážními videi.
Cyklus je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, pro účastníky je zdarma.
Kurzy se uskuteční na adrese Nábřežní 993 v zasedací místnosti MÚ – 1.patro,
Vizovice 763 12.

TERMÍNY A TÉMATA
St 4.4. 9.00 -15.00 h

Fyzioterapeutický kurz, Mgr. Eva Šafářová

Pá 13.4. 13.30 -19.30 h

Ošetřovatelský kurz I, Mgr. Iva Vránová

So 14.4. 8.30-17.30 h

Praktický nácvikový kurz a Kurz komunikace I,
Mgr. Iva Vránová

Pá 20.4. 9.00-15.00 h

Sociálně právní kurz, Mgr. Radka Pešlová

So 21.4. 8.30 -17.30 h

Kurz komunikace II a Pečování v závěru života,
Mgr. Iva Vránová

Čt 26.4. 9.00-15.00 h

Pečování o člověka s demencí, Mgr. Janošková Veronika

Vzhledem k omezené kapacitě vyplňte prosím přihlášku.
Přednost mají zájemci o celý cyklus. Přihláška platí pro celý cyklus – pokud máte zájem jen
o jednotlivé kurzy, uveďte prosím termíny do políčka poznámka.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Závazná přihláška na cyklus Pečuj doma a s námi – ve Vizovicích
Jméno, příjmení, titul: .......................................................................................................................
Adresa bydliště: ................................................................................................................................
Telefon, e–mail:.................................................................................................................................
Poznámka:.........................................................................................................................................
Datum narození: ........................................ Datum, podpis: ………..................................................
Souhlasím se sběrem, uchováním a zpracováním svých osobních údajů realizátorem projektu.
Údaje bude využívat jen v rozsahu nutném k realizaci projektu a neposkytne je třetím osobám.
Přihlášku prosím zašlete na adresu: Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí, Pečuj
doma, Žerotínova 319/21, 757 01 Valašské Meziříčí. V elektronické podobě se můžete
přihlašovat přes webový formulář na www.pecujdoma.cz,
e-mailem na janoskova@diakonievm.cz, telefonicky na čísle 730 816 756.
Rádi zodpovíme i Vaše dotazy.

