Шановні українські медсестри, фельдшери та акушерки!
Польсько-українська програма стажування та розвитку для медпрацівників з України оголошує
КОНКУРС на однорічне стажування для медсестер в Польщі.
Прийом заявок - з 14 січня по 28 лютого 2019року.
Початок стажування - березень-квітень 2019р., індивідуально для кожного учасника.
Участь у стажуванні дає можливість:
1. вивчати польську медичну і побутову мову,
2. отримати практичний досвід співпраці з польськими медсестрами,
3. зарекомендувати себе, щоб отримати фінансову підтримку для 1-2 заочного навчання, щоб отримати
диплом польської медсестри європейського зразка.
Вимоги до українських медсестер-учасників Конкурсу:
1. Досвід праці медсестрою, акушеркою, фельдшером не менше, ніж 1 повний рік.
2. Неперервність робочого стажу (крім декретної відпустки, служби в армії).
Відбір українських медсестер на стажування має два рівні і відбувається так:
1. На основі розмови-консультації з координатором Програми в Польщі (вайбер).
2. За результатами 2-денної поїздки в Польщу з метою знайомства з умовами стажування та іншими
аспектами діяльності медсестер та молодшого медперсоналу в Польщі.
Стажування розпочинається так:
1. Перших 2дні - Курс адаптації, у формі волонтаріату, на навчально-практичній базі Програми в місті
Клодзко, з метою оволодіння необхідними навичками, як практичними, так і мовними, по завершенню Курсу
— повернення в Україну.
2. Далі, всі, хто успішно завершив Курс, приїжджають на 2 тижні в м.Клодзко, проходять мовну підготовку та
розподіляються по медичних закладах, в яких і розпочинаютьстажування.
3. по закінченню першого місяця стажування відбувається легалізація перебування в Польщі на протязі 1
року, погоджується фінансування та обов’язки під час стажування, встановлюється індивідуальний графік
навчання і стажування для кожної медсестри.
4. Обов’язково організовується місце проживання, при потребі надається психологічна підтримка зі сторони
Програми.
Увага!
І. Є ПОЧАТКОВІ витрати для учасника стажування.
1. Організаційний внесок та ознайомлення з польською медичною термінологією медсестринської тематики в
Україні, до виїзду на стажування — 1600грн.
2. витрати, пов’язані з приїздом, перебуванням в Польщі на протязі 2 днів, та наступним поверненням в
Україну, а також — з повторним приїздом в Польщу безпосередньо на стажування.
ІІ. Місячної платні на стажуванні вистачає на оплату житла, харчування та щомісячно відкладати 250300Євро.
ОБОВ’ЯЗКОВО!!! Перед записом на консультацію потрібно детально почитати
сайт http://www.polmedklub.com
Відбір на стажування відбувається у формі безпосередньої індивідуальної співбесіди-консультації по
вайберу з україномовним Автором Проекту (по вайберу), яку організовує представник Програми в
Україні після отримання заявки на участь в стажуванні.
Дані консультації відбуваються у робочі дні, у вечірній час з 18.00. до 21.00. (на 18.00., 18.30., 19.00, 19.30. і до
21.00.). Запис день в день через представника в Україні – Людмилу Лучинську.
Лучинська Людмила: тел. +38 (098) 842-91-48 - з 10.00.-17.00.- крім суботи, неділі та офіційних
вихідних, e-mail: luchinskali@gmail.com, http://www.polmedklub.com

