
Zakończyli śmy realizacj ę projektu „Samodzielna i profesjonalna piel ęgniarka, poło Ŝna” 
 
Projekt trwał od 01.10.2012r. do 30.09.2014r. 
Pierwotnie planowano zorganizowanie 8 kursów dla 200 osób. 
Docelowo zorganizowano 13 kursów dla 358 osób, z czego 25 osób ukończyło 2 kursy. 
 

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego - 25 kobiet, 
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego - 38 kobiet, 
Kurs specjalistyczny śywienie enteralne i parenteralne 32 kobiety i 1 męŜczyzna, 
Kurs specjalistyczny Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową -24 kobiety, 
Kurs specjalistyczny  Szczepienia ochronne II edycje-52kobiety i 1 męŜczyzna, 
Kurs specjalistyczny Resuscytacja krąŜeniowo- oddechowa- II edycje - 41 kobiet i 2 męŜczyzn, 
Kurs specjalistyczny  Podstawy opieki paliatywnej- 23 kobiety, 
Kurs dokształcający Długoterminowe dostępy naczyniowe – UŜytkowanie portów naczyniowych - IV edycje 119 
kobiet i 1 męŜczyzna,  
Poradnictwo zawodowe – 333 osoby. 

 
Wydano 358 zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje  do wykonywania określonych czynności i zadań 
zawodowych oraz kompetencji w dziedzinie pielęgniarstwa. 
Zrealizowano: 28 264 godz. zajęć teoretycznych 
                       20 931 godz. zajęć praktycznych 
                       1 665 godz. poradnictwa zawodowego 
 
Uczestnicy projektu zatrudnieni na umowę o pracę, w tym: 
 w małych przedsiębiorstwach- 5 osób, 
 w średnich przedsiębiorstwach – 44 osoby, 
 w duŜych przedsiębiorstwach -76 osób, 
 w pozostałych ( w tym w publicznych ZOZ) -211 osób. 
 
Wykształcenie: ponadgimnazjalne-  271 
                         wyŜsze 65 osób. 
 
W wieku powyŜej 50 roku Ŝycia 62 osoby. 
Zamieszkałe na terenach wiejskich 80 osób. 
 
Na realizację projektu OIPiP otrzymała kwotę 468 541,95 zł, z czego zrealizowano 468 508,02 zł. Niewykorzystaną  
kwotę 33,93 zł zwrócono. 
 
Cel główny: PodwyŜszenie kwalifikacji zawodowych 333 pielęgniarek/rzy, połoŜnych, w tym 328 kobiet ,5 
męŜczyzn z powiatów: gorzowski, sulęciński, słubicki, strzelecko-drezdenecki, międzyrzecki od 01.10.2012r- 
30.09.2014r. 
 
 
Cele szczegółowe: 
1) uzyskanie   specjalistycznych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych przez  63  kobiety, 
2) uzyskanie  kwalifikacji do wykonywania czynności zawodowych przez  265 kobiet,  5 męŜczyzn, 
3)  nabycie  umiejętności projektowania kariery zawodowej przez 328 kobiet, 5 męŜczyzn. 
 
Cel główny, cele szczegółowe, wskaźniki, rezultaty, produkty zostały osiągnięte w 100%. 
 
   
Dzięki zaangaŜowaniu wielu osób, w tym   kierowników kursów, wykładowców, opiekunów zajęć praktycznych, 
pracowników izby oraz wszystkich uczestników projektu  udało się zrealizować projekt zwiększając wartość 
docelową wskaźnika. 
 
Dziękuję wszystkim 
 
 


