Bardejovské Kúpele, 20. októbra 2011

Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne a adaptability zamestnancov
spoločnosti BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s.
Spoločnosť BAREJOVSKÉ KÚPELE a.s. ukončila dňa 19.05.2011 realizáciu hlavných
(vzdelávacích) aktivít a ku dňu 30.09.2011 aj realizáciu podporných aktivít projektu
spolufinancovaného z prostriedkov ESF a štátneho rozpočtu.
Aktivita 1 Opakované preškolenia odborného zdravotníckeho personálu: účastníci tejto
aktivity, odborný zdravotnícky personál, získali formou opakovaných preškolení v konkrétnych
oblastiach nové informácie a zorientovali sa v aktuálnych trendoch. Konkrétnymi školeniami v rámci
tejto aktivity boli:
28.-30.09.2010
05.-07.10.2010
12.-14.10.2010
19.-20.10.2010
21.10.2010
27.10.2010
28.10.2010
04.11.2010
31.03.2011

Liečebná starostlivosť o kardiologických pacientov
Medová detoxikačná masáž a masáž lávovými kameňmi
Balneoterapia a jej účinky na detského pacienta
Pitná kúra ako súčasť celkovej liečby pacienta/klienta v kúpeľoch
USG brušných orgánov
Práca zdravotnej sestry pri EKG vyšetreniach
Diferenciálna diagnostika artériovej hypertenzie
Nové metódy v liečbe Diabetes melitus II. typ
Účinky kúpeľnej liečby na pacienta/klienta po náhlej cievnej mozgovej príhode

Aktivita 2 Školenia podľa interných potrieb pre výkon pracovnej profesie v oblasti kúpeľnej
liečby a hygieny: druhú aktivitu predstavovali školenia podľa interných potrieb pre výkon pracovnej
profesie v oblasti kúpeľnej liečby a hygieny, cieľovou skupinou bol odborný zdravotnícky personál
a stravovací personál. Konkrétnymi školeniami v rámci tejto aktivity boli:
30.09.2010
25.-26.11.2010
28.01.2011
03.-04.02.2011
29.03.2011

HACCP v praxi
Správne hygienické postupy v balneológii
Kardio-pulmonálna resuscitácia v detskom veku
Medicínska etika v kúpeľnom zariadení
Práca zdravotnej sestry pri spirometrických vyšetreniach detských a dospelých
pacientov
07.-09.02.2011 Preškolenie – Masáž s moxou, ušné a telové sviečky
24.-26.01.2011 Aromamasáž a základy aromaterapie

Aktivita 3 Tréningové
školenia
na
zlepšenie
komunikačných,
manažérskych
a administratívnych zručností: tretia aktivita bola zameraná na THP pracovníkov a obsahovala
nasledovné školenia:
28.-29.9.2010
07.-08.10.2010,21.-22.10.2010
a 11.-12.01.2011 a 12.01.2011
03.-05.11.2010 a 24.-26.11.2010
30.11.-01.12.2010 a 07.-08.12.2010
02.12.,10.12.,16.12.2010
a 03.12.,09.12.,17.12.2010
07.-08.12.2010 a 08.-09.02.2011
14.-15.12.2010 a 21.-22.12.2010

Vedenie sekretariátu
Vedenie tímu a efektívna motivácia
Praktický marketing – obchodné jednanie a komunikácia
Konflikty a ich riešenie
Komunikácia recepčnej v priamom kontakte s klientom
Marketing a marketingová komunikácia

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu
Zamestnanosť a sociálna inklúzia
www.esf.gov.sk, www.sia.gov.sk

15.-16.02.2011 a 22.-23.02.2011
14.,20.,28.01.2011
a 13.,21.,27.01.2011
15.-16.03.2011
27.-28.01.2011 a 29.-30.03.2011

Finančné riadenie
Technika obsluhy a stolovania
Spoločenská a obchodná etiketa
Právne minimum

Aktivita 4 Jazykové kurzy: boli zamerané na zvýšenie porozumenia v kontakte so zahraničným
klientom a ich súčasťou okrem všeobecného vzdelávania pre zamestnancov boli aj odborné
konzultácie pre lekárov - v anglickom a nemeckom jazyku.
Odborné konzultácie z cudzieho jazyka pre lekárov (anglický jazyk) v celkovom rozsahu 75
vyučovacích hodín/osobu
Odborné konzultácie z cudzieho jazyka pre lekárov (nemecký jazyk) v celkovom rozsahu 75
vyučovacích hodín/osobu
Kurz nemeckého jazyka pre zamestnancov v celkovom rozsahu 100 vyučovacích hodín/osobu
Projekt „Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne a adaptability zamestnancov spoločnosti BARDEJOVSKÉ
KÚPELE a.s.“ bol implementovaný od apríla 2010 a bol ukončený podpornými aktivitami v septembri
2011. Jeho cieľom bolo zvýšiť vzdelanostnú úroveň a kvalifikáciu zamestnancov spoločnosti vo
viacerých oblastiach a podľa potrieb praxe. Na realizáciu projektu získali Kúpele nenávratný finančný
príspevok z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Zamestnanosť
a sociálna inklúzia vo výške 89 348,36 EUR, pričom celkový rozpočet projektu predstavovala suma
148 913,94 EUR. Do projektu sa zapojilo celkovo 138 zamestnancov BARDEJOVSKÝCH KÚPEĽOV
a.s.
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