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Zakres kursu:
-BHP i etyka pracy
- Przepisy sanitarno-epidemiologiczne
- Zasady i podstawy prawne udzielenia pierwszej pomocy 
 przedmedycznej 
- Techniki pielęgnacji i rehabilitacji 
- Zakres pracy i Savoir vivre
- Komunikacja z pacjentem 
- Zajęcia teoretyczne i praktyczne 
- Prowadzący zapewniają wszelkie potrzebne materiały 

W trakcie kursu uczestnik nabywa wiedzę oraz praktykę w zakresie
�wiadcze� opieku�czych, BHP oraz ratowania życia w momencie zagrożenia.
Kurs jest przygotowawczy dla pracownik�w dom�w opieki społecznej,
hospicj�w, plac�wek opieki paliatywnej, jednostkach leczniczych i
rehabilitacyjnych czy innych jednostkach opieku�czych. Kurs ko�czy się
egzaminem, po zdaniu kt�rego, kursanci otrzymują certyfikat
potwierdzający uzyskanie kwalifikacji OPIEKUNA MEDYCZNEGO zgodnie z
Rozporządzeniem MEN. Fundacja MiKa jest wpisana do Rejestru Instytucji
Szkoleniowych pod numerem 2.10/00076/2020.

Specjalista ds. BHP        
Certyfikowany ratownik medyczny       
Magister fizjoterapii, pracujący na co
dzień z osobami niesamodzielnymi i
starszymi
Trener Savoir vivre pracy z osobami z
niepełnosprawnością – osoba ze znaczną
niepełnosprawnością

Prowadzący:      

 Kurs opiekuna medycznego

KURSY ZAWODOWE

czas trwania: 64 godziny 

cena jest ustalana indywidualnie zależnie
od liczby uczestników

https://fundacjamika.pl

Pełną oferta znajdę się
na stronie :

info@fundacjamika.pl
lub telefonicznie

609 156 121/ 663 801 437

W razie pytań prosimy
o kontakt @: 



 Opiekun osoby starszej / opiekun osoby z niepełnosprawno�cią

KURSY ZAWODOWE
Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnik�w
do �wiadczenia osobom starszym (lub z niepełnosprawno�cią) usług
opieku�czo – wspierających w r�żnego rodzaju jednostkach
opieku�czych.  Ko�czy się egzaminem, po zdaniu kt�rego, kursanci
otrzymują certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji OPIEKUNA
OSOBY STARSZEJ/ OPIEKUNA OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNO�CIĄ
zgodnie z Rozporządzeniem MEN. Fundacja MiKa jest wpisana do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.10/00076/2020.

Zakres kursu:
- Zasady i podstawy prawne udzielenia pierwszej pomocy 
 przedmedycznej 
- Wiedza teoretyczna z zakresu geriatrii i niepełnosprawno�ci
- Techniki pielęgnacji i rehabilitacji 
- Savoir vivre i zasady pracy opiekuna
- Komunikacja z pacjentem 
- Zajęcia teoretyczne i praktyczne 
- Prowadzący zapewniają wszelkie potrzebne materiały

czas trwania: 48 godziny 

cena jest ustalana indywidualnie zależnie
od liczby uczestników 

Certyfikowany ratownik medyczny       
Magister fizjoterapii, pracujący na co
dzień z osobami niesamodzielnymi i
starszymi
Trener Savoir vivre pracy z osobami z
niepełnosprawnością – osoba ze znaczną
niepełnosprawnością

Prowadzący:      

https://fundacjamika.pl

Pełną oferta znajdę się
na stronie :

W razie pytań prosimy
o kontakt @: 

info@fundacjamika.pl
lub telefonicznie

609 156 121/ 663 801 437



SZKOLENIA 
Opiekun Osoby z Niepełnosprawno�cią

Opiekun osoby starszej 

Zakres szkolenia:
- Zasady i podstawy prawne udzielenia pierwszej pomocy 
 przedmedycznej
- Zasady i etyka pracy opiekuna 
- Techniki pielęgnacji i rehabilitacji
- Savoir vivre 
- Komunikacja z pacjentem
- Zajęcia teoretyczne i praktyczne
czas trwania: 32 godziny

Zakres szkolenia:
- Wiedza teoretyczna z zakresu geriatrii  
- Techniki pielęgnacji i rehabilitacji 
- Savoir vivre i zasady pracy opiekuna
- Komunikacja z pacjentem 
- Zajęcia teoretyczne i praktyczne
czas trwania: 24 godziny 

Asystent osoby z niepełnosprawno�cią 
Zakres szkolenia:

- Definicja i stopnie niepełnosprawno�ci
-Og�lne zasady i etyka opiekuna w pracy z osobą
z niepełnosprawno�cią
- Savoir vivre i zasady pracy opiekuna
- Skuteczna komunikacja  
- Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia
podopiecznym
- Zajęcia teoretyczne i praktyczne 
czas trwania: 24 godziny

Prowadzący zapewniają wszelkie potrzebne materiały
Szkolenia ko�czą się egzaminami - każdy uczestnik

dostaje certyfikat potwierdzający uko�czenie
szkolenia

cena jest ustalana
indywidualnie zależnie od

liczby uczestnik�w
Pełną oferta znajdę się

na stronie :
https://fundacjamika.pl

info@fundacjamika.pl
lub telefonicznie

609 156 121/ 663 801 437

W razie pytań prosimy
o kontakt @: 


