Prezentace grantového projektu
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název programu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa

7.3 Další vzdělávání

Oblast podpory

7.3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Název projektu
Číslo projektu

Systém kontinuálního vzdělávání pro zdravotnický sektor
Olomouckého kraje
CZ.1.07/3.2.05/03.0019

Název příjemce

TIZZI spol. s r. o.

Celková alokovaná částka

4 381 752,06

Doba realizace projektu
(od – do)
Stručný obsah projektu
(max. 1 000 slov)

1.2.2012 - 1.1.2014
Cílem projektu je vytvořit komplexní a funkční systém dalšího
vzdělávání pracovníků zdravotnictví v Olomouckém kraji a
podpořit tak nabídku dalšího vzdělávání. Systém je tvořen
sadou vzdělávacích modulů a studijních opor pro kurzy dalšího
vzdělávání a multifunkčním webovým portálem. Webový
portál bude sloužit k šíření informací o možnostech dalšího
vzdělávání, interaktivnímu vzdělávání a poskytování on-line
vzdělávací podpory. Realizační tým vytváří za účelem rozvoje
kompetencí, požadovaných po pracovnících ve zdravotnictví
na českém i evropském trhu práce, odpovídající moduly
vzdělávání, které se týkají např. psychologických a sociálních
aspektů komunikace ve zdravotnictví, zvládání zátěže a stresu,
rozpoznání a řešení syndromu vyhoření, etiky ve zdravotnictví,
ale i zdravotnického práva, včetně právní sebeobrany
zdravotníka. Ke každému vzdělávacímu modulu vznikají nové
výukové materiály, včetně např. anotačních listů a elearningového programu, a proto zvládnou účastníci kurzu
také základy e-learningu a obsluhy webového portálu. Studijní
formy, metody a prostředky jsou přizpůsobovány potřebám a
požadavkům konkrétního tématu, příp. okruhu určitých témat.
Hlavním cílem našich lektorů je zprostředkovat účastníkům
kurzu rozvoj dovedností a zajistit jejich využitelnost v praxi.
Plánovaným přínosem vzdělávání v rámci projektu je také
zvýšení konkurenceschopnosti pracovníků, rozvoj jejich
znalostí a dovedností, ale také zvýšení jejich kvalifikační

Kontakt
(webové stránky projektu, jméno
kontaktní osoby, email, telefon)

úrovně a rozšiřování či prohlubování kompetencí v souladu se
standardy EU, a současně vytvoření podmínek pro standardní
a dlouhodobou konkurenceschopnost na evropském trhu
práce.
www.zdravotniciolomouc.cz
Ing. Lenka Štajnerová
stajnerova@tizzi.cz
739 200 203

Vyplněný formulář zasílejte na adresu opvzdelavani@msmt.cz a v předmětu uveďte „Prezentace
projektu OP VK“.

