
WALCZ O STAŻ!
Queen Silvia Nurcing Award

CZEKAJĄ NA CIEBIE:
· STYPENDIUM  
 W WYSOKOŚCI 25 000 zł
· INDYWIDUALNY  
 PRESTIŻOWY STAŻ 



KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O STYPENDIUM?
Konkurs skierowany jest do studentów pielęgniarstwa, a także do 
osób realizujących specjalizację pielęgniarską.

CZYM JEST QUEEN SILVIA NURSING AWARD?
Queen Silvia Nurcing Award jest to Nagroda Pielęgniarska Kró-
lowej Sylwii, w postaci stypendium dla szczególnie kreatywnego 
studenta pielęgniarstwa, która została ustanowiona przez Swe-
dish Care International jako dar dla Jej Wysokości Królowej z oka-
zji siedemdziesiątych urodzin. Pierwszy zwycięzca został ogłoszo-
ny 23 grudnia 2013 r. 

W trakcie stażu stypendysta ma szansę zdobyć rozległą  
wiedzę z wielu dziedzin opieki medycznej, szczególnie opieki nad 
osobami starszymi.

CELEM QUEEN SILVIA NURSING AWARD  
JEST UMOŻLIWIENIE ROZWOJU ZAANGAŻOWANYM  

I KREATYWNYM STUDENTOM PIELĘGNIARSTWA,  
KTÓRZY PODEJMUJĄ WYZWANIA ZWIĄZANE  

Z OPIEKĄ NAD OSOBAMI STARSZYMI  
ORAZ OSOBAMI Z DEMENCJĄ.

IDEA PROJEKTU:
• Zachęcenie do wymiany pomysłów i dialogu na temat opieki 
medycznej – zwłaszcza możliwości jej rozwoju.
• Wzbudzenie wśród młodych ludzi zainteresowania pielę-
gniarstwem i rozwój kompetencji studentów.
• Pokazanie, że wykształcenie pielęgniarskie, zwłaszcza w za-
kresie opieki nad osobami starszymi, prowadzi do pracy, która 
może być atrakcyjna i satysfakcjonująca.

PORADY DLA UCZESTNIKÓW
· PRZEMYŚL SWÓJ POMYSŁ DOTYCZĄCY SENIORÓW I OSÓB Z DEMENCJĄ.
Zastanów się, jakie są jego największe zalety, jak można go wdrożyć 
i jaki byłby z niego pożytek.
· PRZEDSTAW GO W ZROZUMIAŁY SPOSÓB.
Napisz w krótkich zdaniach, dlaczego to waśnie Twój projekt  
powinien wygrać. Wniosek może liczyć maksymalnie 1800 znaków.
· NIE SPIESZ SIĘ.
Poświęć czas, aby stworzyć zrozumiałą, a zarazem prostą pre-
zentację. Przejrzystość ułatwi głosującym zrozumienie Twojego 
projektu.
· ZAANGAŻUJ SIĘ.

Po złożeniu wniosku poprosimy Cię o ocenienie pomysłów innych 
uczestników. Nie zapomnij też, że możesz zgłosić więcej niż jeden 
projekt!

JAK ZGŁOSIĆ SWÓJ UDZIAŁ W KONKURSIE?
O stypendium możesz ubiegać się tylko indywidualnie.  
Aby dołączyć do grona kandydatów, złóż wniosek ze swoimi  
pomysłami na usprawnienia w opiece nad osobami starymi.
Wniosek złożysz na stronie www.QueenSilviaNursingAward.pl

ORGANIZATORZY KONKURSU

SWEDISH CARE INTERNATIONAL to wiodąca na rynku świato-
wym instytucja specjalizująca się w opiece nad osobami starszymi 
oraz cierpiącymi na demencję. Działa w ośmiu krajach, prowadząc 
szkolenia i certyfikując organizacje zajmujące się seniorami.

FUNDACJA MEDICOVER została powołana przez Grupę Medi-
cover w poczuciu odpowiedzialności - by wypełniać misję spo-
łeczną. Głównymi zadaniami statutowymi Fundacji są: szerzenie 
wiedzy na temat zdrowego i bezpiecznego trybu życia, propago-
wanie profilaktyki oraz prawidłowej diagnozy, kształtowanie spo-
łecznej świadomości o konieczności świadczenia profesjonalnych 
usług medycznych. W oparciu o wiedzę i doświadczenie z zakresu 
medycyny, działalność skupiona jest na edukowaniu, wspieraniu 
społeczności lokalnych oraz tworzeniu programów, które w spo-
sób pośredni lub bezpośredni przyczyniają się do polepszenia sta-
nu zdrowia i świadomości społeczeństwa.

Spotkanie z królową Sylwią w ambaSadzie Szwecji

prezentacja projektu i wręczenie nagród odbędzie Się w Sztokcholmie



Natalia Duszeńska – laureatka pierwszej edycji programu  
Queen Silvia Nurcing Award w Polsce.

„Pochodzę z Włocławka,
jestem studentką III roku studiów magisterskich na kierunku pielęgniar-
stwo na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Pracuję jako pielę-
gniarka w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym.

Od najmłodszych lat lubię pomagać innym, dlatego praca w zawodzie 
pielęgniarki jest spełnieniem moich marzeń. Uważam, że starsi ludzie 
stanowią bardzo ważną część społeczeństwa, przekazując swoją wie-
dzę i doświadczenie młodszym pokoleniom.

Mój zwycięski pomysł polegał na stworzeniu organizacji, która łączyła by 
ludzi chętnych nieść pomoc osobom starszym i seniorom. Organizacji, 
która spełniała by marzenia seniorów, aby pokazać im, jak bardzo ważni 
są dla społeczeństwa i tym samym poprawić jakość ich życia.”

ZGŁOSZENIA MOŻNA SKŁADAĆ DO 19.11 2017
NA STRONIE: QEENSILVIANURCINGAWARD.PL

KONTAKT DO KOORDYNATORA PROJEKTU: AGNIESZKA KARASIŃSKA, 
TE L .: 881 068 252, AGNIESZKA.KARASINSKA@MEDICOVER.PL

PARTNERZY:


