
 

 

 

 

ZAPRASZAMY 
mieszkańców Łomży 

na nieodpłatny, 24-godzinny kurs ONLINE, podnoszący kompetencje 
i umiejętności w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi. 

Kurs skierowany jest do osób, które na co dzień opiekują się niepełnosprawnymi – dorosłymi lub 

dziećmi – w szczególności obłożnie chorymi lub osób planujących w najbliższym czasie podjąć się 

tego zadania (np. opiekunowie osób chorych od urodzenia, po przebyciu udaru, ciężkiego przebiegu 
COVID, po wypadku, na skutek starzenia się i in.). Kurs nie daje kwalifikacji do wykonywania 

zawodu opiekuna/asystenta osoby niepełnosprawnej. Obejmuje 5 dni szkoleniowych – bez 
wychodzenia z domu nabędziesz odpowiednią wiedzę i kompetencje, ułatwiające Ci opiekę 

nad osobą niepełnosprawną. Program i harmonogram zajęć w załączeniu. 

Początek kursu 14 września 2021.  

 
Korzyści z udziału w kursie 

- dowiesz się, na jakie problemy medyczne i etyczne napotykają opiekunowie osób niepełnosprawnych,  
  - nauczysz się rozpoznawać objawy i współpracować z lekarzem,  

- poznasz przysługujące osobom niepełnosprawnym uprawnienia, źródła wsparcia finansowego i rzeczowego,  
  zaopatrzenie w niezbędny sprzęt medyczny i rehabilitacyjny,  

- poznasz psychologiczne aspekty funkcjonowania osoby niepełnosprawnej oraz zasady komunikacji 
  w rodzinie z osobą chorą,  

- poznasz zasady pielęgnacji (profilaktyka przeciwodleżynowa, codzienne zabiegi higieniczne, postępowanie 
  z sondą, gastrostomią, inne),  

- dowiesz się, jakie zabiegi usprawniające możesz realizować bez specjalistycznego przygotowania,  
- poznasz zasady i sposoby żywienia osoby niepełnosprawnej. 

 
Warunki udziału: 

zamieszkanie na terenie miasta Łomża, posiadanie komputera, dostęp do Internetu, konto na komunikatorze 
Skype (pomagamy w aktywowaniu konta), posiadanie aktywnego konta e-mail, przesłanie karty zgłoszeniowej 

i ankiety, wypełnienie i przesłanie testu na zakończenie kursu zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu 
danych osobowych (poniżej).   

 
Gwarantujemy: 

doświadczonych specjalistów praktyków prowadzących zajęcia (lekarz, pielęgniarki, rehabilitanci, dietetyk, 
pracownik socjalny), aktywne formy edukacji, m.in. filmy instruktażowe, przykłady praktyk, broszurę materiały 

z kursu w formie drukowanej, zaświadczenie o ukończeniu kursu. 
 

Zgłoszenia prosimy kierować drogą e-mail na adres: kurs@pomozim.org.pl 
do dnia 2 września 2021. Prosimy w tytule e-maila wpisać: ZGŁOSZENIE NA KURS 

i podać numer telefonu do kontaktu. E-mailem zwrotnym otrzymają Państwo komplet 
dokumentów do wypełnienia, niezbędnych do kwalifikacji na kurs. 
Liczba uczestników ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń! 

 
 

Koordynator projektu: Joanna Czupryńska-Kwiatkowska, tel.: 663 350 840, lub 85 66 22 003 w godz. 8.00-16.00. 
Organizatorem kursu jest Fundacja „Pomóż Im”, ul. Ciołkowskiego 88J, 15-545 Białystok.  

 

 
 

mailto:kurs@pomozim.org.pl


 

 

 
 
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  
UCZESTNIKÓW KURSÓW I SZKOLEŃ PROWADZONYCH PRZEZ 

FUNDACJĘ „POMÓŻ IM” 
 

Zgodnie art. 13 RODO (czyli: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) 

informujemy, że: 

 
1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest: FUNDACJA „POMÓŻ IM” z siedzibą: 

ul. Ciołkowskiego 88J, 15-545 Białystok 

2. Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach: 

a) właściwej realizacji zawartej umowy, zgodnie z art. 6 ust 1 lit b) RODO – organizacja kursu, 

rejestrowanie obecności, prowadzenie dokumentacji niezbędnej do rozliczenia kursu, w tym 

ewentualnej walidacji kompetencji bądź procesu uzyskiwania kwalifikacji  

b) do wypełnienia obowiązków prawnych, związanych z obrotem handlowym (rozliczanie 

płatności, archiwizacja dokumentów) – na podstawie art. 6 ust 1 lit c) RODO 

c) w celu zabezpieczenia interesów stron umowy w związku z ewentualnymi obopólnymi 

roszczeniami (zgodnie z art 6 ust 1 lit f) RODO) 

d) w pozostałych celach, na podstawie udzielonej zgody uczestnika (art 6 ust 1 lit a) RODO) – 

w szczególności w celu publikacji wizerunku oraz przesyłania informacji o charakterze 

marketingowym 

3. Odbiorcą danych mogą być podmioty świadczące na rzez ADO usługi informatyczne lub inne, 

ale jedynie w związku z prowadzoną działalnością ADO, w celach służących realizacji zawartych 

umów bądź zleceń oraz należytego wykonania usług, na podstawie wyraźnego polecenia ADO 

i zgodnie z przepisami prawa.  

4. ADO nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania) 

5. Informujemy o prawie dostępu, poprawiania i uzupełniania podanych danych, przenoszenia 

danych, żądania ograniczenia przetwarzania oraz żądania usunięcia danych (jeżeli na 

Administratorze nie ciąży obowiązek ich posiadania) 

6. Jeżeli została udzielona zgoda na przetwarzanie danych, można ją w każdej chwili odwołać 

kontaktując się pisemnie, co nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania przed 

wycofaniem zgody 

7. Informujemy o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak 

również do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

 


