
 
 

 
Projekt pn. „Kompetentne kadry medyczne – ogólnopolski projekt wsparcia dla fizjoterapeutów” 

 w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe  
i kwalifikacje kadr medycznych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,  

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Agencja Usług Oświatowych „OMNIBUS” sp. z o.o. ogłasza nabór  
na kurs doskonalący dla fizjoterapeutów 

Wczesna rehabilitacja dzieci z deficytem neurologicznym w oparciu o współczesne metody 
neurofizjologiczne oraz doświadczenia własne 

 

w ramach projektu „Kompetentne kadry medyczne - ogólnopolski projekt wsparcia dla fizjoterapeutów” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Miejsce realizacji kursu: WARSZAWA – 2 edycje po 25 osób każda  

UWAGA!!! Liczba miejsc ograniczona- decyduje kolejność zgłoszeń weryfikowana na podstawie daty 
wpływu dokumentów zgłoszeniowych do siedziby Agencji Usług Oświatowych „Omnibus” 

Szkolenie obejmuje: 
 zajęcia teoretyczne – 3 dni zajęć w systemie weekendowym (soboty, niedziele) 
 zajęcia praktyczne – 3 dni zajęć ćwiczeniowych (piątek, sobota, niedziela ) 

 

1. edycja termin postępowania kwalifikacyjnego: 7 kwietnia 2019 godz. 14:00 

Egzamin- 29.06.2019 godz.14.40 (ostatni dzień wykładów ) 

2. edycja termin postępowania kwalifikacyjnego: 14 września 2019 godz. 12:00 

Egzamin- 27.10.2019 godz.14.40 (ostatni dzień wykładów) 

 

Kurs jest bezpłatny dla uczestniczących w nim osób!!! 

Uczestnicy otrzymują:  

- materiały dydaktyczno- piśmiennicze: teczka, notes, długopis, pendrive z materiałami dydaktycznymi 

- książki: „Rehabilitacja medyczna” A. Kwolek tom I i tom II  

Ponadto na czas trwania zajęć zapewniona jest usługa cateringowa. 

Projekt nie przewiduje zwrotu kosztów dojazdu ani noclegu!!! 

 
Chętne osoby proszone są o zgłaszanie uczestnictwa w kursie składając formularz zgłoszeniowy wraz z 
załącznikami. 

Wymagane dokumenty:  

 wniosek zgłoszeniowy dostępny na stronie www.omnibus-edu.pl  
lub wysyłamy drogą e-mailową 
 zaświadczenie o zatrudnieniu z zakładu pracy (umowa o pracę / kontrakt) lub oświadczenie o 

prowadzeniu  własnej działalności gospodarczej  
lub 

 oświadczenie osoby prowadzącej własną działalność gospodarczą  /zaświadczenie z zakładu pracy o 
posiadaniu umowy z Oddziałem Wojewódzkim NFZ. 
wzory dostępne na stronie www.omnibus-edu.pl lub wysyłamy drogą e-mailową  

 
Wymagane dokumenty należy  przesyłać drogą pocztową na adres: 
Agencja Usług Oświatowych „Omnibus” sp. z o.o., ul. Kościuszki 1, 57-300 Kłodzko 

 

W sprawie szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami telefonu 
 

 (74) 867 52 04 lub 603 420 121, 609 046 744, 691 119 666 


