Fundacja „PRZEMIJANIE”
Centrum Kształcenia Zawodowego TEACHMED s.c.

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI
Konsorcjum firm:
Fundacja „Przemijanie” i Centrum Kształcenia Zawodowego TEACHMED s.c.

zaprasza
do wzięcia udziału w SZKOLENIU SPECJALIZACYJNYM
dofinansowywanym przez Ministerstwo Zdrowia w dziedzinie

PIELĘGNIARSTWA GERIATRYCZNEGO dla pielęgniarek/pielęgniarzy

prowadzonym na terenie województwa opolskiego
➢ Uzupełniające postępowanie kwalifikacyjne zaplanowano na dzień 14 marca 2018r.
o godz. 1630 w Zespole Placówek Oświatowych przy ul. Torowej 7 w Opolu.
➢ Kolejne zajęcia teoretyczne realizowane będą w dniach 17 i 18 marca 2018r. od godz. 900
w Zespole Placówek Oświatowych przy ul. Torowej 7 w Opolu.
➢ Zajęcia teoretyczne prowadzone będą średnio raz w miesiącu – piątek, sobota, niedziela
w Opolu.
➢ Zajęcia praktyczne realizowane będą w wyznaczonych placówkach stażowych na terenie
województwa opolskiego zgodnie z ustalonym harmonogramem.
➢ Zakończenie specjalizacji do 31 lipca 2019r.
➢ Ilość miejsc dofinansowywanych wynosi 25.
➢ Dla osób zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w ramach miejsc
dofinansowywanych udział w szkoleniu specjalizacyjnym jest BEZPŁATNY.
➢ Dla osób nie zakwalifikowanych do odbywania specjalizacji w ramach miejsc
dofinansowywanych, istnieje możliwość udziału w szkoleniu z pełną odpłatnością.
➢ Całkowity koszt miejsca szkoleniowego wynosi 2 490 zł. Płatność składa się z 12 rat
w wysokości 200 zł i ostatniej 13-tej raty w wysokości 90 zł.
➢ Warunkiem przystąpienia do szkolenia specjalizacyjnego jest posiadanie co najmniej
dwuletniego stażu pracy w zawodzie w okresie ostatnich pięciu lat.
➢ Warunkiem skorzystania z miejsc dofinansowywanych jest nie korzystanie w ciągu
ostatnich 5 lat z dofinasowania kosztów szkolenia specjalizacyjnego ze środków
Ministerstwa Zdrowia.
➢ Wnioski o zakwalifikowanie do specjalizacji należy składać za pośrednictwem systemu
SMK oraz drogą elektroniczną, za pośrednictwem strony internetowej organizatora przy
pomocy zgłoszenia on-line, do dnia 12 marca 2018r.
➢ Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych: www.teachmed.edu.pl,
www.przemijanie.pl oraz pod numerami telefonu: 77 50 00 334, 77 546 17 49, 728 182 993.

ZAPRASZAMY
Biuro Konsorcjum:
Fundacja PRZEMIJANIE
45-061 Opole, ul. Katowicka 39C/9
Tel. 77 50 00 334, Kom.: 530 049 508, Fax: 77 44 25 041

