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Sustabdyti priemonės
„Inostažuotė“ kvietimai teikti paraiškas

Informauojame, kad Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai keičiant priemonės „Inostažuotė“ projektų atrankos kriterijus, nuo 2018 m. sausio 2 d.
sustabdyti kvietimai „Inostažuotė“ labai mažų, mažų ar vidutinių įmonių

darbuotojams“ ir „Inostažuotė“ didelių
įmonių darbuotojams“ teikti paraiškas.
Pakeisti kvietimo dokumentai ir atnaujintas kvietimas teikti paraiškas bus
paskelbti Projektų administravimo ir
finansavimo taisyklių nustatyta tvarka.
Kviečiame stebėti informaciją apie šios
priemonės kvietimus:


„Inostažuotė“ labai mažų, mažų
ar vidutinių įmonių darbuotojams“



„Inostažuotė“ didelių įmonių
darbuotojams“

įgyvendinti iš Europos socialinio fondo lėšų finansuojamą projektą, kurio
metu apmokys apie pusę visų Lietuvos
sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių
vaikų ligų diagnostikos bei gydymo
paslaugas, specialistų – apie 460 greitosios medicinos pagalbos specialistų
ir 420 skubiosios pagalbos skyrių slaugytojų.

Investicijų į personalo
mokymus tikslas – geresnė vaikų ligų diagnostikos bei gydymo
paslaugų kokybė
Labai dažnai kokybišką pagalbą nelaimingo atsitikimo atvejais, esant gyvybei grėsmingoms, pavojingoms ar
kritinėms būklėms, ūminėms ligoms
ar įvykio vietoje lemia ne tik greiti automobiliai, pakankamas medicininės
įrangos kiekis, bet daugeliu atveju – tinkama dirbančio personalo kvalifikacija.

Tikimasi, jog trejus metus truksiantis
daugiau nei 1,5 mln. eurų vertės projektas pagerins bei paspartins komandų,
teikiančių vaikų ligų diagnostikos bei
gydymo paslaugas, tarpusavio supratimą ir lems teigiamus pokyčius visame
ikistacionariniame ir stacionariniame
pagalbos sektoriuje teikiant skubią pagalbą vaikams.

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras pradėjo

Daugiau apie projektą prašome skaityti čia.

Kviečiame dalyvauti tarptautinio
bendradarbiavimo
partnerių paieškos
forume
Europos vietos plėtros informacijos
asociacija 2018 m. kovo 22–23 dienomis Varšuvoje organizuoja tarptautinio
bendradarbiavimo partnerių paieškos
forumą, kuriame dalyvauti kviečiami
visų Europos Sąjungos šalių narių pareiškėjai, ketinantys vykdyti tarptauti-

nio bendradarbiavimo veiklas savo projektuose.
Forume daug dėmesio bus skiriama
diskusijoms užimtumo ir jaunimo užimtumo, socialinės įtraukties, socialinės ekonomikos, viešojo valdymo, švietimo ir migracijos temomis.
Renginyje kviečiame dalyvauti ir pareiškėjus iš Lietuvos, ketinančius vykdyti tarptautinį bendradarbiavimą pagal
lankstųjį modelį ar paraiškose numačiusius vykdyti tarptautinio bendradarbiavimo veiklas.
Kvietimą į renginį ir registraciją galite
rasti čia.

