Konińskie Centrum Edukacyjne
zaprasza na:

BEZPŁATNY KURS SPECJALISTYCZNY
w zakresie

FIZJOTERAPII OSÓB STARSZYCH:
FDM, FDM TAPING, LIMFATYCZNY*
Realizowane w ramach Projektu Program Kształcenia Kadr Białej Gospodarki**
Kursy dla mieszkańców Konina i powiatu konińskiego.

PREFERENCJE PRZY NABORZE - OSOBY:
zamieszkałe w terenie wiejskim / niepełnosprawne / bezrobotne /
mężczyźni / o stażu ponad 10 lat / w wieku 50+

Zapisy

od 2 stycznia 2017 r.
w siedzibie KCE
ul. Mickiewicza 11
62-500 Konin

www.kce.lm.pl
Tel: 63 242 97 29
*kurs skierowany jest do masażystów, rehabilitantów, fizjoterapeutów, osteopatów i lekarzy.
**Celem projektu jest podniesienie, zdobycie nowych bądź zmiana umiejętności, wiedzy i kwalifikacji 80 osób dorosłych w wieku od 18 roku życia - poprzez udział w edukacji pozaformalnej w formie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego oraz kursów specjalistycznych w obszarze fizjoterapii osób starszych, zakończonych egzaminami prowadzonymi przez akredytowane instytucje w okresie
od XII.2016 do X.2017.
Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt wynosi 377 031,52 zł.
www.mapadotacji.gov.pl

Konińskie Centrum Edukacyjne
zaprasza na:

BEZPŁATNY KURS KWALIFIKACYJNY
w dziedzinie

PIELĘGNIARSTWA
GERIATRYCZNEGO*
Realizowane w ramach Projektu Program Kształcenia Kadr Białej Gospodarki**
Kursy dla mieszkańców Konina i powiatu konińskiego.

PREFERENCJE PRZY NABORZE - OSOBY:
zamieszkałe w terenie wiejskim / niepełnosprawne / bezrobotne /
mężczyźni / o stażu ponad 10 lat / w wieku 50+

Zapisy

od 2 stycznia 2017 r.
w siedzibie KCE
ul. Mickiewicza 11
62-500 Konin

www.kce.lm.pl
Tel: 63 242 97 29
*kurs kierowany jest do pielęgniarek zgodnie z Programem Kursu Kwalifikacyjnego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Geriatrycznego z dnia 19 sierpnia 2015 r.
**Celem projektu jest podniesienie, zdobycie nowych bądź zmiana umiejętności, wiedzy i kwalifikacji 80 osób dorosłych w wieku od 18 roku życia - poprzez udział w edukacji pozaformalnej w formie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego oraz kursów specjalistycznych w obszarze fizjoterapii osób starszych, zakończonych egzaminami prowadzonymi przez akredytowane instytucje w okresie
od XII.2016 do X.2017.
Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt wynosi 377 031,52 zł.
www.mapadotacji.gov.pl

