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NIPiP Arkadiusz Kurasiński

Od: profilaktyka@stowarzyszenie-integracja.pl
Wysłano: piątek, 30 grudnia 2022 13:04
Do: Profilaktyka
Temat: Zaproszenie na bezpłatne szkolenia dla personelu medycznego pracującego z 

dziećmi i młodzieżą
Załączniki: Zaproszenie MŚCZP szkolenie 10-11.03.2023.pdf; Zaproszenie MŚCZP szkolenie 

27-28.01.2023.pdf

Szanowni Państwo, 

Przesyłamy zaproszenie na dwa bezpłatne szkolenia dla personelu medycznego pracującego 
pracującego z dziećmi i młodzieżą (0-17r.ż), a w szczególności położnych, pielęgniarek 
środowiskowych, pediatrów, doradców laktacyjnych, pielęgniarek szkolnych. Prosimy o przekazanie 
poniższych informacji wraz z załączonymi szczegółowymi informacjami o szkoleniach. 

I SZKOLENIE - „Co się dzieje z tym dzieckiem?” dla pracowników POZ, medycznych 
pracujących z niemowlętami i dziećmi do 6 roku życia. 

27 stycznia 2023 (piątek) w godz. 9:00-17:00 - część wykładowa - teoria okiem praktyka, w godz. 
17:00-19:00 - część superwizyjna 
28 stycznia 2023 (sobota) w godz. 9:00-17:00 - część warsztatowa, w godz. 17:00-19:00 - część 
superwizyjna 

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc obowiązują zapisy, zapraszamy do wysyłania zgłoszeń poprzez 
formularz on-line:   https://forms.gle/hiE1TBcmSWe4Su9C6 

 

II SZKOLENIE - “Boli mnie brzuch, gdy idę do szkoły” Jak rozpoznawać i leczyć problemy 
psychiczne w gabinecie lekarskim i pielęgniarskim. 

10 marca 2023 (piątek) w godz. 9:00 -17:00 - część wykładowo-warsztatowa, w godz. 17:00-19:00 
- część superwizyjna 
11 marca 2023 (sobota) w godz. 9:00-17:00 - część warsztatowa, w godz. 17:00-19:00 - część 
superwizyjna 
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc obowiązują zapisy, zapraszamy do wysyłania zgłoszeń poprzez 
formularz on-line: https://forms.gle/CsPDL4i5QY2Y1RSX8  

 

Szkolenia odbywają się w ramach projektu 'Razem do rozwoju - Mokotowskie Środowiskowe Centrum 
Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży" i jest organizowane przez Partnera projektu - 
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi “Integracja”. 

Udział w szkoleniach jest całkowicie bezpłatny. 

Szczegóły dotyczące szkoleń znajdują się w zaproszeniu w załączniku. 

 

Serdecznie prosimy o przekazanie informacji personelowi medycznemu. Zależy nam na jak 
najszerszym dotarciu do tego grona. 

Z poważaniem, 
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Alicja Rygier-Brzezińska 

--  
INTEGRACJA Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 
Organizacja Pożytku Publicznego 
ul. A. Grottgera 25A,  00-785 Warszawa 
Tel / Fax: 0-22 840 66 40 
www.stowarzyszenie-integracja.pl 
https://www.facebook.com/StowarzyszenieIntegracja   
Przekaż 1% podatku na nasze działania! KRS 0000022856 
  
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy 
KRS: 0000022856  /  REGON: 011541842  /  NIP: 521-11-81-998 
Alior Bank: 93 2490 0005 0000 4500 4899 6896 
  
Administratorem Państwa danych osobowych jest INTEGRACJA Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami 
Psychicznymi KRS 0000022856 z siedzibą w Warszawie (00-785) przy ul. Grottgera 25a. Informujemy o możliwości wycofania w 
dowolnym momencie udzielonej zgody poprzez wysłanie informacji na adres e-mail integracja.grottgera@gmail.com lub za 
pośrednictwem tradycyjnej poczty na wskazany wyżej adres. Cofnięcie zgody nie będzie wpływało na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zapraszamy do zapoznania się z nasza Polityką prywatności zamieszczonej 
na naszej stronie internetowej https://www.stowarzyszenie-integracja.pl/.  


