Kurs Podologiczny - Moduł II
Usługa archiwalna
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/12/12/10458/503360

Cena netto

4 000,00 zł

Cena brutto

4 000,00 zł

Cena netto za godzinę

133,33 zł

Cena brutto za
godzinę

133,33

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

30

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-04-17

Termin zakończenia
usługi

2020-04-24

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-12-12

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-04-16

Maksymalna liczba uczestników

3

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 uzyskanie 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

TREMENTI NATALIA PIOTROWSKA
GROCHOŁA

Osoba do kontaktu

Natalia Grochoła

E-mail

iks@trementi.pl

Telefon

+48 509670833

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem edukacyjnym szkolenia jest nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
wymienionych poniżej. W trakcie szkolenia uczestnik pozyska wiedzę na temat: - zagadnień
teoretycznych związanych z pedicure SPA - wskazań oraz przeciwwskazań do wykonania zabiegów
podologicznych - podstawowych zasad BHP - zabiegów kosmetycznych na stopy - rodzajów masek
do wykorzystania przy pedicure - masaży stóp - bakteriologi/mykologi w gabinecie kosmetycznym W
trakcie szkolenia Uczestnik nabędzie umiejętności : - samodzielnego przygotowania stanowiska
pracy do pedicure - wykonania zabiegów kosmetycznych na stopy - wykonania masażu stóp
Uczestnik samodzielnie będzie potrafił wykonać zabiegi podologiczne. Aspekty społeczne uzyskane
podczas szkolenia pozwolą na samodzielne wykonanie zabiegu podologicznego. Kompetencje
społeczne uzyskane podczas szkolenia pozwolą na zrozumienie znaczenia komunikacji z klientem
przy samodzielnym wykonaniu zabiegu. Uczestnik kursu będzie potrafił we właściwy sposób
przeprowadzić rozmowę z klientem informując go o celu prowadzonego zabiegu, o stosowanych
metodach, narzędziach i środkach, o wskazaniach i przeciwwskazaniach wynikających z wykonanego
zabiegu. Uczestnik kursu zrozumie, że właściwa komunikacja z klientem jest dla niego gwarantem
bezpieczeństwa i profesjonalnego przeprowadzenia zabiegu.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Przed zapisaniem się na usługę, bardzo proszę o kontakt pod numerem telefonu
500553796 lub 512826117 w celu potwierdzenia dostępności miejsca w grupie
szkoleniowej.
Podczas kursu zapoznasz się z procedurami zabiegowymi prawidłowo wykonanego pedicure
podologicznego i leczniczego z użyciem odpowiednich narzędzi. Na kursie nauczysz się leczyć

pękające pięty i rozpadliny, usuwać modzele, odciski za pomocą dłuta i skalpela oraz nauczysz się
rozpoznania przyczyn ich powstawania aby zapobiegać ich nawrotom. Kursant nauczy się robienia
korekty wrastających paznokci (klamry metalowe VHO, klamry plastikowe BS Spange), pozna budowę
anatomiczną płytki paznokci oraz formy pielęgnacji zabiegowych i pozabiegowych stóp.
Dzień I Pedicure SPA
-podstawowe zasady BHP
-Higiena pracy
-wymagania sanitarne
-zasady przechowywania preparatów i środków
-zabiegi kosmetyczne
-rodzaje masek do wykorzystania przy pedicure
-masaże stóp
-bakteriologia/ mykologia w gabinecie kosmetycznym
-prezentacja matreriałów jednorazowych

Dzień II
-Pielęgnacja pozabiegowa
-Problematyczne przypadki
-Praca na modelkach

Dzień III Dodatkowe zajęcia praktyczne
-Problematyczne przypadki
-Praca na modelkach

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Po ukończonym szkoleniu Uczestnik posiada wiedzę na temat:
- zagadnień teoretycznych związanych z pedicure SPA
- wskazań oraz przeciwskazań do wykonania zabiegów podologicznych
- podstawowych zasad BHP
- zabiegów kosmetycznych na stopy
- rozajów masek do wykorzystania przy pedicure
- masaży stóp
- bakteriologi/mykologi w gabinecie kosmetycznym

Po ukończonym szkoleniu Uczestnik posiada umiejętności:
- samodzielnego przygotowania stanowiska pracy do pedicure

- wykonania zabiegów kosmetycznych na stopy
- wykonania masażu stóp
- wykorzystanie narędzi i sprzętów do wykonania pedicure
Kompetencje społeczne uzyskane podczas szkolenia uświadomiły znaczenie komunikacji z klientem
przy samodzielnym wykonaniu zabiegu. Uczestnik kursu potraﬁ we właściwy sposób przeprowadzić
rozmowę z klientem informując go o celu prowadzonego zabiegu, o stosowanych metodach,
narzędziach i środkach, o wskazaniach i przeciwwskazaniach wynikających z wykonanego zabiegu
zgodnie z posiadaną wiedzą, z zachowaniem pełnego komfortu i bezpieczeństwa klienta.
Ukończony kurs pozwoli
wprowadzenie nowej usługi do portfolio oferowanych zabiegów
kosmetologicznych, podniesienie atrakcyjności salonu kosmetycznego/gabinetu lekarskiego poprzez
zwiększenie liczby oferowanych zabiegów, wzrost liczby klientów.

Grupa docelowa
Kurs jest skierowany zarówno dla początkujących osób pracujących w gabinetach kosmetycznych jak i
właścicieli salonów kosmetycznych.

Informacje dodatkowe
Usługa zwolniona z VAT na podstawie Art. 43 ust.1, pkt. 26 lit.a Ustawy z dnia
11.03.2004r. o podatku od towarów i usług Dz.U. 2004 Nr 54 poz 535

Harmonogram
Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Pedicure SPA - rodzaje masek do
wykorzystania przy pedicure - zabiegi
kosmetyczne -masaże stóp
bakteriologia /mykologia

2020-0417

10:00

20:00

10:00

2

Pielęgnacja pozabiegowa oraz
problematyczne przypadki

2020-0423

10:00

20:00

10:00

3

Dodatkowe zajęcia praktyczne

2020-0424

10:00

20:00

10:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Agnieszka Radło

Obszar specjalizacji

Podologia, Kosmetologia, Biotechnologia

Doświadczenie zawodowe

Agnieszka Radło od 2 lat prowadzi poradnię
podologiczną w Szpitalu Geriatrycznym w
Katowicach. Ukończyła wiele kursów i szkoleń z
zakresu leczenia oraz profilaktyki stóp. Kontakt z
pacjentem oraz liczne praktyczne umiejętności
zdobyła w gabinecie specjalistycznym pielęgnacji
stóp we Wrocławiu, gdzie pracowała na
stanowisku specjalisty do spraw podologii.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Agnieszka Radło od 2014 roku pracuje jako
konsultant oraz wykonawca zabiegów
podologicznych

Wykształcenie

Agnieszka Radło asbolwentka studiów
licencjackich na kierunku Kosmetologia oraz
magisterskich na kierunku Biotechnologia
Dyplomowana specjalistka podolog

Lokalizacja usługi
Adres:
Wolności 40/21
41-500 Chorzów, woj. śląskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:

