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Warszawa, dn. 10/08/2010 

 Szanowni Państwo,  
 
uprzejmie informujemy, że od 1 kwietnia 2010 roku Fundacja Rozwoju Pielęgniarstwa 

Polskiego realizuje Projekt „Nowoczesna kadra zarządzająca pielęgniarstwem woj. 

mazowieckiego” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój 

pracowników przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji 

zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw.  

 

W ramach projektu przewidziane są dwie edycje szkoleo:  

 I edycja: czerwiec - grudzieo 2010 rok – w trakcie realizacji 

 II edycja: listopad 2010 rok - maj 2011 rok – rekrutacja od 13 września 

2010 roku do 30 września 2010 roku!!!! 

 
Pełne szkolenie obejmuje ukooczenie przez uczestnika 5 modułów:  
 

 Moduł A. Zarządzanie podsystemem pielęgniarstwa  
 

 Moduł B. Zarządzanie jakością w zmieniającym się systemie Ochrony Zdrowia  
 

 Moduł C. Ekonomika i finanse w Ochronie Zdrowia  
 

 Moduł D. Public Relations w pielęgniarstwie  
 

 Moduł E. Nauka języka angielskiego  
 

W projekcie mogą uczestniczyd osoby spełniające następujące kryteria kwalifikacyjne:  
 

 Zatrudnienie w zakładach opieki zdrowotnej (ZOZ) na terenie woj. mazowieckiego.  

 Posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza.  

 Pełnienie funkcji kierowniczej w zakładzie opieki zdrowotnej (ZOZ) - (piel. oddziałowa, 

przełożona, naczelna, koordynująca i ich zastępcy) poświadczone stosownym 

dokumentem.  

 Niska znajomośd języka angielskiego oceniona testem (lub też całkowita jego 

nieznajomośd).  
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Dlaczego są nam potrzebne takie szkolenia?  

 Bo zmienia się rzeczywistośd systemu ochrony zdrowia  

 Bo zmienia się formuła działania zakładu opieki zdrowotnej  

 Bo mamy do czynienia coraz częściej z pacjentem anglojęzycznym  

 Bo znajomośd zasad finansowania świadczeo opieki zdrowotnej jest teraz naszym 

obowiązkiem  

 Bo otwierają się przed nami większe możliwości zatrudnienia  

 Bo coraz częściej mamy bezpośredni kontakt z mediami  

 Bo nigdy nie miałyśmy/mieliśmy możliwości skorzystania na taką skalę z bezpłatnych 

szkoleo  

 
 

Założenia i tematyka szkoleo została stworzona przez pielęgniarki, bo Fundacja Rozwoju 
Pielęgniarstwa Polskiego to 

wyłącznie pielęgniarki, znające doskonale oczekiwania swojego środowiska!!!!! 
 

 
 

Wszystkie informacje o Projekcie znajdziecie Paostwo na stronie internetowej 
www.frpp.org.pl  lub  www.nkzp.efs.frpp.org.pl  

 
oraz 

 
Fundacja Rozwoju Pielęgniarstwa Polskiego 

Biuro Projektu 
„Nowoczesna kadra zarządzająca pielęgniarstwem woj. mazowieckiego” 

00-515 Warszawa,  
ul. Żurawia 32/34 (wejście od ul. Parkingowej) 

Pok. 18/19 
Tel./fax. 22 622 14 54 

e-mail: nkzp.efs@frpp.org.pl 
www.nkzp.efs.frpp.org.pl lub www.frpp.org.pl  

 
 
 
 

Zapraszam serdecznie, 
Monika Tomaszewska 
Koordynator projektu 

pielęgniarka 
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