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OGŁOSZENIE O  REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

 ZADANIE: EDUKACJA KADR MEDYCZNYCH ORAZ BRANŻY BEAUTY I 
REHABILITANÓW 

w ramach projektu  „Zdrowy promyk. Projekt dla wdrożenia Programu profilaktyki 
nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego dla mieszkańców 

województwa łódzkiego.” 
Nr projektu: RPLD.10.03.02-10-0004/20 

 
 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, ul. 
Warszawska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka REGON 750081271, NIP 8351328753 

 
Ogłasza nabór na udział w szkoleniu  

dla pracowników branży beauty   
 

których miejscem pracy jest teren województwa łódzkiego, oraz związana jest z usługami 
branży beauty (m.in. salony kosmetyczne, salony fryzjerskie, gabinety medycyny estetycznej), 
którzy po odbytym szkoleniu będą prowadzić działania świadomościowe  odnośnie profilaktyki 
nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego wśród mieszkańców 
województwa łódzkiego.  

1. Termin szkolenia – 25.06.2022 r. – 1 grupa i 26.06.2022 – 2 grupa 
2. Czas szkolenia – 8 godzin ( w godzinach od 9.00 do 17.00)  
3. Miejsce szkolenia – Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, pl. Wolności 1 – sala 

konferencyjna 
4. Zgłoszenia – złożyć ankietę kwalifikującą w biurze projektu w Samodzielnym 

Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Szpital św. Ducha w Rawie Mazowieckiej, 
ul. Warszawska 14, budynek administracji, osobiście lub przesyłką pocztową lub 
kurierską lub przesłać e-mailowo na adresem ue@szpitalrawa.pl, 
projekty@szpitalrawa.pl  

5. Kwalifikacja – ankietę zgłoszeniową należy złożyć do dnia 23.06.2022 r. do godziny 
10.00 – liczy się data wpływu. Do udziału w szkoleniu zaprosi się 16 pierwszych osób (8 
osób na termin 25.06.2022 i 8 osób na termin 26.06.2022), które spełniają warunki ( 
założona ankieta kwalifikująca, jest personelem branży beauty, których miejscem 
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pracy jest teren województwa łódzkiego, deklaruje współpracę w zakresie 
prowadzenia działań świadomościowych).  Osoby, które zakwalifikują się do udziału 
szkoleniach zostaną poinformowani osobiście lub telefonicznie lub e-mailowo o 
kwalifikacji. W przypadku zgłoszenia mniejszej liczby kandydatów spełniających 
warunki udziału w projekcie, organizator zastrzega sobie prawo do odwołania 
szkolenia. Osoby, które nie zakwalifikują się do ogłoszonej edycji szkolenia, mogą 
złożyć ankietę kwalifikującą przy rekrutacji do następnej edycji szkoleń   

6. Materiały szkoleniowe – uczestnicy szkolenia otrzymają dwa rodzaje plansz 
edukacyjnych o profilaktyce nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem 
czerniaka złośliwego, publikację w tematyce szkolenia,  plakaty informacyjne, ulotki 
oraz zaproszenia dla pacjentów, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu 

7. Prowadzący – prowadzącym szkolenie jest dr n. med.  specjalista  dermatolog i 
wenerolog Paweł Piłat. 

8. Tematyka - czynniki ryzyka nowotworów skóry, samobadanie, mapa ciała, ogniska 
patologiczne na skórze, trudne lokalizacje zmian na skórze, obecne możliwości 
technologiczne diagnostyki nowotworów skóry. 

9. Wsparcie jest realizowane zgodnie z postanowieniami Regulaminu rekrutacji, zapisami 
wniosku o dofinansowanie, Regulaminem konkursu oraz Programu profilaktyki 
nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego dla 
mieszkańców województwa łódzkiego 

10. Planuje się ogłoszenie kolejnych edycji szkolenia – termin zostanie podany w 
odrębnym ogłoszeniu.  
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