Pieniądze na szkolenia z zakresu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
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Resort zdrowia ogłosił konkurs na dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego projektów
szkoleniowych, skierowanych do pracowników systemu ochrony zdrowia, oświaty i pomocy społecznej
w celu uzyskania kwalifikacji w zakresie: psychologii klinicznej blok podstawowy i szczegółowy (blok
specjalistyczny dzieci i młodzieży), psychoterapii dzieci i młodzieży oraz terapii środowiskowej dzieci i
młodzieży. Na dofinansowanie projektów zarezerwowano 30 mln zł.
W ramach konkursu można również złożyć wniosek na dofinansowanie innych kursów lub szkoleń z
zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży - dla lekarzy posiadających specjalizacje w dziedzinie: pediatrii,
psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, medycyny rodzinnej, kardiologii dziecięcej, neurologii
dziecięcej, onkologii i hematologii dziecięcej, urologii dziecięcej, medycyny paliatywnej. Formą działań
mają być również studia podyplomowe lekarzy, realizowane w innych formach niż specjalizacje w
zakresach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, ze
szczególnym uwzględnieniem lekarzy współpracujących z placówkami podstawowej opieki zdrowotnej.
Kto może składać wnioski?
W ramach konkursu wnioskodawcą może być podmiot leczniczy lub uczelnia medyczna lub partnerstwo
podmiotów, których liderem jest podmiot leczniczy lub uczelnia medyczna. Partnerstwo musi spełniać
wspólnie kilka kryteriów: po pierwsze, być jednostką szkolącą, o której mowa w ustawie z dnia 24 lutego
2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia; po
drugie, posiadać co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności leczniczej w rodzaju
świadczenia stacjonarne oraz ambulatoryjne lub środowiskowe/domowe w zakresie opieki
psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży w ramach umowy z NFZ na udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej; po trzecie, posiadać co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu specjalizacji
mających zastosowanie w ochronie zdrowia lub szkoleń z zakresu psychoterapii.
Premiowani mają być wnioskodawcy, którzy zapewnią, że co najmniej połowę osób z grupy docelowej
będą stanowili pracownicy jednostek współpracujących z systemem opieki zdrowotnej oraz ci, którzy
zapewnią realizację projektu w co najmniej trzech województwach, w tym w co najmniej jednym, w
którym nie jest zlokalizowana uczelnia medyczna lub nie ma świadczeniodawców udzielających
stacjonarnej opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży.
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