Specjalista mikropigmentacji
medycznej Katowice
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/02/12/12578/302616

Cena netto

5 000,00 zł

Cena brutto

5 000,00 zł

Cena netto za godzinę

156,25 zł

Cena brutto za
godzinę

156,25

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

32

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-04-09

Termin zakończenia
usługi

2019-04-12

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-02-12

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-03-19

Maksymalna liczba uczestników

4

Kategoria główna KU

Medycyna i uroda

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS
SUS 2.0

Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

BROADWAY BEAUTY ŻANETA
STANISŁAWSKA

Osoba do
kontaktu

Anna Baran

E-mail

dofinansowanie@broadwaybeauty.pl

Telefon

+48 510746484

Cel usługi
Cel biznesowy
Celem biznesowym jest zwiększenie przewagi konkurencyjnej na lokalnym rynku usług świadczących
przez Przedsiębiorcę poprzez pozyskanie o 1 Klienta więcej, na zabieg z zakresu szkolenia w okresie
3 miesięcy od ukończenia szkolenia.

Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie wykonywania zabiegów
mikropigmentacji medycznej skóry głowy, przebarwień skóry, kamuflażu blizn i rozstępów. Szkolenie
dedykowane jest dla osób chcących podejmować współprace z lekarzami lub oferować usługi
związane z pigmentacją korekcyjną. W toku uczenia uczestnik nabywa kompetencje społeczne pod
względem kształtowania własnego rozwoju oraz zdolność autonomicznego uczestniczenia w życiu
zawodowym.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Szkolenie z zakresu mikropigmentacji skóry głowy, pozwoli kursantom na wykonanie zbiegu
polegającego na ukryciu łysienia czy blizn, dzięki stworzeniu imitacji mającej naśladować ogoloną skórę
głowy. Dodatkowo zabieg ten umożliwia optyczne zagęszczenie dłuższych włosów przy jednoczesnym
zachowaniu naturalnego efektu. Kolejnym zagadnieniem poruszanym na szkoleniu z zakresu
miktopigmentacji jest kamuﬂaż blizn i rozstępów ta innowacyjna metoda, która pozwala na ujednolicenie
koloru blizny ze skórą. Uczestnik kursu zdobywa wiedzę w jaki sposób aplikować odpowiednio dobrane
pigmenty, by wyrównać różnicę w odcieniu blizny i skóry. Dzięki zastosowaniu powyższej metody blizna
lub rozstępy stają się mniej widoczne, co skutkuje zadowoleniem osób, u których zabieg został
wykonany. Uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę między innymi na temat technik pigmentacji czy
doboru odpowiednich barwników. Dzięki temu są w stanie samodzielnie wykonać zabieg z uzyskaniem
naturalnego efektu.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia

Pracownik nabył wiedzę i umiejętności w zakresie wykonywania zabiegów mikropigmentacji medycznej
skóry głowy, brodawki sutkowej oraz kamuﬂażu blizn i rozstępów. W ramach kompetencji społecznych
Kursant nabył wiedzę pod względem kształtowania własnego rozwoju oraz zdolność autonomicznego
uczestniczenia w życiu zawodowym.

Grupa docelowa
Nie są stawiane wymagania odnośnie do poziomu lub rodzaju wykształcenia. Niemniej, szkolenie jest
polecane przede wszystkim osobom wykonującym zawodowo usługi kosmetyczne, kosmetologiczne,
z zakresu medycyny estetycznej, a także zabiegi makijażu permanentnego albo aktualnie nabywającym
kwalifikacje w tym zakresie, bądź zamierzającym je nabyć.

Informacje dodatkowe
Aby zaliczyć szkolenie niezbędne jest spełnienie następujących wymagań: 100% obecność na
zajęciach realizowanych zgodnie z programem szkolenia, aktywny udział w zajęciach, pozytywny wynik
egzaminu sprawdzającego poziom uzyskanej wiedzy teoretycznej zgodnie z programem szkolenia,
pozytywna ocena nabytych umiejętności praktycznych na podstawie sposobu przygotowania i
wykonywania zabiegu kosmetologicznego w trakcie szkolenia oraz uzyskanego efektu końcowego.

Harmonogram
Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

2019-0409

09:00

17:00

8:00

Część organizacyjna. Część praktyczna
- kursant wykonuje zabieg pigmentacji
skóry głowy pod okiem szkoleniowca.

2019-0410

09:00

17:00

8:00

Część organizacyjna. Część
teoretyczna - blizny, rozstępy,
przebarwienia skóry, mikropigmentacja
blizn. Część praktyczna - kursant
wykonuje zabieg mikropigmentacji blizn,
rozstępów i przebarwień skóry według
instrukcji szkoleniowca.

2019-0411

09:00

17:00

8:00

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Część organizacyjna. Część
teoretyczna - wymagania sanitarne,
podstawy anatomii skóry, choroby
skóry. Część praktyczna - pokaz
mikropigmentacji skóry głowy
wykonywany przez szkoleniowca.

2

3

LP

Przedmiot / Temat zajęć

4

Część teoretyczna - budowa gruczołu
piersiowego, choroby piersi, metody
rekonstrukcji piersi i brodawki
piersiowej. Część praktyczna kursantka wykonuje pigmentację
brodawki sutka na sztucznej skórze.
Podsumowanie dnia.

Data
realizacji
zajęć
2019-0412

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

09:00

17:00

8:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Oktawia Zygmunt

Obszar specjalizacji

Mikropigmentacja medyczna, wizaż – oprawa oka

Doświadczenie zawodowe

2016 - do nadal Broadway Beauty - pracownik
administracyjno-biurowy, szkoleniowiec. 2014 2016 Drogeria kosmetyczna Hebe – sprzedawca,
konsultant do spraw makijażu. Szkolenia i kursy:
2018 Szkolenie z zakresu mikropigmentacji skóry
głowy „Gerow” 2018 Lifting Rzęs Broadway
Beauty 2018 All About Brows Techniki
Pigmentacji Brwi Broadway Beauty 2017
Szkolenie z zakresu obsługi mikrokamery do
diagnozy skóry głowy i włosów Broadway Beauty
2017 Szkolenie z zakresu mikropigmentacji
medycznej Broadway Beauty 2016 Kurs
pedagogiczny Broadway Beauty 2016 Szkolenie
z zakresu henny brwi i rzęs Broadway Beauty
2016 Szkolenie z zakresu rekonstrukcji brwi –
metoda 3D Broadway Beauty 2014 Szkolenie z
zakresu wizażu Mokotowska

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Szkoleniowiec Broadway Beauty

Wykształcenie

2012 – 2014 Uniwersytet Ekonomiczny w
Katowicach, kierunek: zarządzanie. Specjalność :
Zarządzanie zasobami ludzkimi (studia
magisterskie) 2009 – 2012 Wyższa Szkoła
Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach,
kierunek: zarządzanie. Specjalność: Psychologia
w biznesie (studia licencjackie)

Lokalizacja usługi

Adres:
Mikołowska 150
40-592 Katowice, woj. śląskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Placówka Broadway Beauty.

Warunki logistyczne:

