Szanowni Państwo,

firma ASCENDER we współpracy z Panią Dominiką Czajcińską-Kisiel ma przyjemność zaprosić
do udziału w drugiej edycji projektu „Zainwestuj w siebie - zdobądź wiedzę, która ratuje życie”.
W ramach projektu proponujemy Państwu najwyższej jakości szkolenia przygotowujące
nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresu pierwszej pomocy spełniające
wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 roku.
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności w dziedzinie udzielania pierwszej pomocy
niezbędnych do efektywnego nauczania pierwszej pomocy dzieci i młodzież w ramach zajęć
dydaktycznych odbywających się w placówkach oświatowych.
Szkolenie składa się zarówno z części teoretycznej jak i praktycznej, podczas której uczestnicy
wykorzystują nabyte wiadomości w symulowanych sytuacjach zagrożenia życia.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych trenerów posiadających wykształcenie
gwarantujące kompetencje zarówno dydaktyczne, jak również dotyczące przekazywanych
treści.
Na szkoleniu wykorzystane są najskuteczniejsze metody dydaktyczne oraz nowoczesne pomoce
naukowe takie jak treningowe automatyczne defibrylatory zewnętrzne, czy fantomy do nauki
podstawowych zabiegów podtrzymywania życia. Kursy prowadzone są w małych grupach
co znacząco wpływa na komfort pracy i osiągane wyniki dydaktyczne.
Podczas szkolenia uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne w formie elektronicznej,
a po zakończeniu szkolenia i pozytywnym zdaniu dwustopniowego egzaminu certyfikat
świadczący o nabyciu kwalifikacji do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania
pierwszej pomocy.
Firma ASCENDER Sławomir Balcerak została wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
pod numerem 2.10/00105/2008.
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Zakres tematyczny szkoleń obejmuje:




podstawy anatomii

wstrząs - zasady postępowania

i fizjologii człowieka,


wzywanie pomocy,



bezpieczeństwo własne,

przeciwwstrząsowego,


unieruchomienie złamań
i zwichnięć,



poszkodowanego, miejsca

pierwsza pomoc w przypadku

zdarzenia,


wychłodzenia i przegrzania,

poszkodowany nieprzytomny,



nagłe zachorowania i inne stany

resuscytacja krążeniowo -

zagrożenia zdrowotnego,

- oddechowa i defibrylacja



zadławienia,

z użyciem automatycznego



zatrucia,

defibrylatora AED,



wsparcie psychiczne



urazy i skutki urazów,



tamowanie krwotoków



ewakuacja ze strefy zagrożenia,

zewnętrznych i opatrywanie ran



udzielanie pierwszej pomocy

poszkodowanego,

powierzchownych,

w sytuacjach symulowanych.

Czas trwania szkolenia wynosi 30 godzin dydaktycznych, z czego minimum 60% czasu
poświęcone jest na zajęcia praktyczne. Zajęcia prowadzone są w grupach do 12 osób,
przy czym na każdą sześcioosobową grupę szkoleniową przypada jeden trener. Zajęcia mogą
odbywać się w Państwa placówce lub w przystosowanym do tego celu pomieszczeniu
dydaktycznym. Koszt przeprowadzenia szkolenia wynosi 400 zł netto za osobę.
Dotychczas zaufali nam min.:


Amcor Flexibles Reflex Sp. z o.o.



Mabion S.A.



Amcor Tobacco Packaging Sp. z o.o.



Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.



Bayer Sp. z o.o.



Pilkington IGP Sp. z o.o.



Bioton S.A.



Plastica Sp. z o.o.



Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.



Polski Związek Głuchych



DHL Express Polska Sp. z o.o.



RR Donnelley Donnelley Global Turnkey



Indesit Company Polska Sp. z o.o.



Ifotam Sp. z o.o.



Schaumaplast - Organika Sp. z o.o.



JTI Polska Sp. z o.o.



Tower Inwestycje Sp. z o.o.
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