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Tydzień od dn. 30 września do 4 października 2013 r. był dla 13 uczestników projektu
„Aktywizacja społeczno-zawodowa osób pozostających bez pracy „Zacznijmy od nowa”” dosyć
pracowity :)

  

W dniu 30.09.2013 r. odbyło się szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Kurs
poprowadził dyplomowany ratownik Bartłomiej Paweł Domian. Celem szkolenia było nie tylko
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nabycie umiejętności udzielania samodzielnej pierwszej pomocy i właściwego zachowania się   
              w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, ale także wykształcenie w osobach
uczestniczących                w projekcie postaw prozdrowotnych.

      

Trener przedstawił im aspekty moralne i prawne udzielania pierwszej pomocy, schemat
postępowania w przypadkach zagrożeń, jak dbać o bezpieczeństwo własne i poszkodowanego,
jak udzielać pomocy w przypadku zagrożenia życia, najnowsze wytyczne dotyczące technik
resuscytacji oraz odbył z uczestnikami ćwiczenia praktyczne (metoda układania
poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, udrożnienie dróg oddechowych, sprawdzanie
oddechu, resuscytacja krążeniowo-oddechowa CPR prowadzona na manekinie - osoba dorosła
i dziecko, posługiwanie się AED - automatycznym defibrylatorem).

  

W dniach 1, 3, 4.10.2013 r. w sali konferencyjnej tut. Ośrodka odbyły się również zajęcia
szkoleniowe z zakresu savoir-vivre. Trenerem była Pani Agnieszka Fąk. Program szkolenia
obejmował m.in.: podstawowe zasady etykiety i kultury zachowań w kontaktach międzyludzkich,
 elementy komunikacji interpersonalnej: powitanie, przedstawianie się, tytułowanie, właściwe
zachowania na rozmowie kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawcą (kultura wypowiedzi,
komunikacja niewerbalna, pytania, kontakt wzrokowy, dystans), właściwe zachowania                
            w miejscach publicznych (restauracja, winda, autobus, sklep itp.), zasady dobierania
właściwego stroju do okoliczności, w szczególności pod kątem rozmów kwalifikacyjnych i
zatrudnienia (elegancka kobieta, elegancki mężczyzna, strój w pracy, dodatki, najczęstsze
uchybienia itp.).

  

Uczestnicy projektu wyposażeni w wiadomości dotyczące podstawowych zasad udzielania
pierwszej pomocy oraz zasad etykiety i kultury zachowań w kontaktach międzyludzkich są
gotowi do kolejnych przedsięwzięć projektowych. A przed nimi czas naprawdę intensywnej
pracy – udział w kursach zawodowych i kompetencyjnych.
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     Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego FunduszuSpołecznego   
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