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În perioada

24 aprilie 2014 – 23 octombrie
se implementează
2015
proiectul
PRO-SANATATE
“
– Creșterea
. Proie

Prin participarea cursanţilor înscrişi la programele de formare profesională continua se vizează
îmbunătăţirea nivelului de calificare a forţei de muncă, dezvoltarea competenţelor profesionale,
creşterea oportunităţilor de accesare a altor posturi şi de avansare în cadrul pieţei muncii,
asigurarea stabilităţii postului, precum şi creşterea accesului la metode alternative moderne de
formare continuă, conţinuturi şi metode adecvate specificului grupului ţintă şi priorităţilor actuale
în domeniul medico-social.

Participarea la cursurile organizate si derulate de catre Societatea Nationala de Cruce Rosie din
Romania le asigura cursantilor primirea unor subventii ca urmare a absolvirii cursului: pentru cei
care participa la la un curs nivel calificare 1 se acorda subventii de 480 lei, iar pentru cei care
participa la un curs nivel calificare 2 se acorda 960 lei.
Precizam faptul ca programele de formare de nivel 1 de calificare au o durata de 360 ore, din
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care: 120 de ore de instruire si 240 de ore de instruire practica, iar programele de formare de
nivel 2 de calificare au o durata de 720 de ore, din care: 240 de ore de instruire teoretica si 480
de ore de instruire practica.
Urmatorul curs de calificare, de nivelul 2 va incepe in data de 06 aprilie 2015.

Pentru informații suplimentare nu ezitați să ne contactați la:

Rodica Margareta BORLAN – Coordonator local campanii
Mobil: 0723 50 35 97, email: crucea_rosie_satu_mare@yahoo.com

Natalia IGNAT – Expert Informare, consiliere si orientare profesionala,
Mobil: 0745 78 97 35, email: natalia.ignat87@yahoo.com

Adresa Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, Filiala Satu Mare: Str.Vlad Tepes
Nr.3, Satu Mare, cod postal 440034
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