SKORZYSTAJ Z WYJĄTKOWEJ OFERTY BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ
DLA PIELĘGNIAREK/PIELĘGNIARZY NA ŚLĄSKU.
ŁĄCZYMY KOMPETENCJE ZAWODOWE Z WIEDZĄ PSYCHOLOGICZNĄ I PRAWNĄ.
INSPIRUJEMY I MOTYWUJEMY DO ZADOWOLENIA Z PRACY
W OBSZARZE PROFESJONALNEJ OBSŁUGI PACJENTA.

Jeśli:
ź Jesteś pielęgniarką / pielęgniarzem
ź Mieszkasz, uczysz się lub pracujesz na terenie województwa śląskiego
ź Chcesz podwyższyć swoje kwalifikacje w ramach ciekawych szkoleń

TEN PROJEKT JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE!
OFERUJEMY CI
I. Nowatorski system szkoleń doskonalenia zawodowego
dla pielęgniarek/pielęgniarzy w ramach kursu kwalifikacyjnego:
ź Pielęgniarka internistyczna
ź Pielęgniarka pediatryczna
ź Pielęgniarka diabetologiczna
ź Pielęgniarka paliatywna
ź Pielęgniarka kardiologiczna
ź Pielęgniarka geriatryczna
ź Pielęgniarka neonatologiczna

II. System doskonalenia kompetencji miękkich – 4 dni inspiracyjnych warsztatów z:
ź Doskonalenia obsługi pacjenta
ź Zarządzania stresem
ź Organizacji pracy pielęgniarki
ź Zagadnień prawa medycznego
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III. Dodatkowo w ramach projektu istnieje możliwość nieodpłatnego uczestnictwa
w kursie języka angielskiego (dla zainteresowanych)
W ramach szkoleń oferujemy:
ź prowadzenie zajęć przez wysoko wykwalifikowaną kadrę: prawnik

medyczny, trener-praktyk komunikacji z pacjentem, psychoterapeuta,
ź komplet materiałów szkoleniowych,
ź szkolenia teoretyczne odbywające się w centrach szkoleniowych
w Katowicach z dogodnym dojazdem i bezpłatnym parkingiem,
ź staże na oddziałach szpitali na terenie Śląska

UWAGA!
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny i współfinansowany ze środków EFS.
Liczba miejsc ściśle ograniczona!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Biuro Projektu
ul. Klimczoka 6 pok. 25
40-857 Katowice
Tel: 533 444 467
Biuro czynne od Pn-Pt
w godz. 8.00-16.00
Rejestracja do projektu w systemie SMK organizator For Life Balance Katarzyna Kaim
UWAGA: Jeżeli nie jesteś jeszcze w SMK w celu rejestracji udaj się
wraz z dowodem osobistym i numerem prawa wykonywania zawodu do OIPiP ul. Francuska 16 w Katowicach

Więcej informacji na stronie projektu www.formatrix.pl/grunttozdrowie
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