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POSZUKIWANI SPECJALIŚCI DO “ŚRODOWISKOWEGO
CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I
MŁODZIEŻY” 

Psychoterapeutów w Zakładzie Psychologii Zdrowia
Psychiatrów do Poradni Psychiatrycznej i Oddziału Dziennego
Psychiatrii Dziecięcej
Pielęgniarki Psychiatrycznej do Oddziału Dziennego Psychiatrii
Dziecięcej
Psychoterapeutów indywidualnych i systemowych do Poradni
Psychiatrycznej i Oddziału Dziennego Psychiatrii Dziecięcej
Psychologa do Poradni Psychiatrycznej

W związku z realizacją Projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia
Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców
m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz”, nr umowy:
POWR.04.01.00-00-DM01/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Instytut “Pomnik–Centrum Zdrowia Dziecka” poszukuje specjalistów, którzy
będą zatrudnieni w ramach projektu:

Zapraszamy do składania ofert! Więcej informacji. 

https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-walczaka
https://nauka.czd.pl/osrodek-symulacji-chirurgii-maloinwazyjnej-u-dzieci/szkolenia/
https://www.czd.pl/strony/konkursy-poza-ust-pzp/konkursy-ofert-na-podstawie-ustawy-o-dzialalnosci-leczniczej/nr-sprawy-koczd2122
https://czd.pl/strony/konkursy-poza-ust-pzp/konkursy-ofert-na-podstawie-ustawy-o-dzialalnosci-leczniczej
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W dniach 9-11.03.2022 r. odbył się ostatni kurs na poziomie zaawansowanym,
kończąc tym samym serię kursów w tym zakresie. Kurs przeznaczony był dla
lekarzy specjalizujących się w chirurgii dziecięcej, którzy chcą rozwijać i doskonalić
swoje umiejętności chirurgiczne z technik MAS. Po odbyciu kursu uczestnicy
projektu powinni wykazać się wiedzą teoretyczną na temat chirurgii kolorektalnej,
bariatrycznej, operacji nefrektomii i lobektomii płuc oraz wiedzą praktyczną -
umiejętnością szycia na poziomie zaawansowanym, samodzielnym wykonaniem
krok po kroku operacji resekcji esicy, ominięcia żołądkowo-jelitowego, nefrektomii i
resekcji płata płuca.  W dniach 20-22.04.2022 r. planowany jest ostatni kurs w
zakresie podstawowym. Serdecznie zapraszamy do udziału. Więcej informacji
dostępnych na stronie.

OSTATNI KURS PO WER SIMVID W ZAKRESIE
ZAAWANSOWANYM W OŚRODKU SYMULACJI CHIRURGII
MAŁOINWAZYJNEJ U DZIECI 

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo
aplikować w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy
zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje.

KONKURSY

Program Neuron Cofund 2 angażuje 25 instytucji z 22 państw
we współpracę, której celem jest stworzenie warunków 

NEURON COFUND 2 (II KONKURS 2022)

Informujemy, że Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej na zlecenie Ministra
Zdrowia prowadzi nabór do III edycji Programu im. prof. Walczaka. W ramach
Programu możliwe są wyjazdy indywidualnych naukowców oraz doktorantów (bez
względu na specjalizację) zatrudnionych w polskich uczelniach, instytutach lub
szpitalach klinicznych, trwające od 3 do 6 miesięcy do najlepszych ośrodków
medycznych zlokalizowanych na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki w latach
2022-2024. Program zapewnia finansowanie stypendium przez okres realizacji
Projektu w zagranicznym Ośrodku goszczącym w wysokości 15 000 zł na każdy
pełny miesiąc pobytu w tym ośrodku, jak i jednorazowy dodatek mobilnościowy
(ryczałt na koszty podróży) w wysokości 10 000 zł. Nabór do III edycji Programu
prowadzony jest w terminie do 22 kwietnia 2022 r. Ogłoszenie dostępne jest na
stronie internetowej NAWA.

PROGRAM IM. PROF. WALCZAKA 

https://nauka.czd.pl/osrodek-symulacji-chirurgii-maloinwazyjnej-u-dzieci/szkolenia/
https://nauka.czd.pl/osrodek-symulacji-chirurgii-maloinwazyjnej-u-dzieci/szkolenia/
https://nauka.czd.pl/osrodek-symulacji-chirurgii-maloinwazyjnej-u-dzieci/szkolenia/
https://www.neuron-eranet.eu/
https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-walczaka/ogloszenie
https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-walczaka
https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-walczaka
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Dyrektor Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs
MINIATURA 6, do którego mogą być zgłaszane wnioski na
realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z
wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych,
kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo
wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest
finansowe wsparcie działania naukowego służącego
przygotowaniu przyszłego projektu badawczego
planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych
konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W
konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5
000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego
trwającego do 12 miesięcy. Rada Narodowego Centrum Nauki
ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na
realizację działań naukowych w ramach konkursu
MINIATURA 6 w kwocie 20 mln zł. Nabór wniosków
prowadzony jest do 31 lipca 2022 r. do godz. 16:00.

MINIATURA 6

NIEKOMERCYJNE BADANIA KLINICZNE (ABM/2022/1)

I runda: od dnia 17 stycznia 2022 r. od godziny 12:01:00 do
dnia 17 marca 2022 r. do godziny 12:00:00
II runda: od dnia 17 marca 2022 r. od godziny 12:01:00 do
dnia 17 maja 2022 r. do godziny 12:00:00.

Głównym celem Konkursu jest opracowanie nowych
procedur diagnostycznych i terapeutycznych w różnych
obszarach medycyny z premiowaniem chorób
onkologicznych, chorób wieku dziecięcego (z włączeniem
okresu niemowlęcego, noworodkowego oraz prenatalnego),
chorób wieku podeszłego, chorób zakaźnych i ich powikłań,
np. w postaci zespołu postcovidowego, oraz chorób o
podłożu immunologicznym. W niniejszym Konkursie
wprowadzono wymóg bankowania materiału biologicznego w
celu jego późniejszego wykorzystania do celów naukowych,
diagnostycznych i epidemiologicznych, a przede wszystkim
do sekwencjonowania całogenomowego lub
sekwencjonowania eksomów. W niniejszym Konkursie
wprowadzono także wymóg dołączenia do Wniosku projektu
protokołu badania klinicznego. Nabór wniosków w systemie
trwa:

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie dokumentu
elektronicznego za pośrednictwem Systemu
teleinformatycznego, dostępnego na stronie Agencji. 

rozwoju współpracy, korzystnej wymiany wiedzy i
doświadczeń oraz integracji źródeł finansowania badań w
obszarze neurobiologii, neurologii i psychiatrii w krajach
partnerskich. Realizacja tego zadania jest możliwa dzięki
mechanizmom określonym w ramach programu ramowego
Horyzont 2020. Informujemy, że 7 stycznia 2022 r. startuje II
międzynarodowy konkurs w ramach programu Neuron
Cofund 2 pt. „Multinational and Translational Research
Projects on Cerebrovascular Diseases including Small Vessel
and Brain Barrier Dysfunction”.

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2022/uchwala1_2022.pdf
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura6
https://www.ncn.gov.pl/
https://www.abm.gov.pl/
https://konkurs.abm.gov.pl/#/
https://konkurs.abm.gov.pl/#/
https://www.abm.gov.pl/
https://www.neuron-eranet.eu/
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GRANTY I STYPENDIA 
DLA NAUKOWCÓW

BIULETYN INFORMACYJNY
PRZYGOTOWYWANY JEST PRZEZ

DZIAŁ BADAŃ NAUKOWYCH I
WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

 
TELEFON: 22 815 11 21

E-MAIL: NAUKA@IPCZD.PL

Krajowy Punkt Kontaktowy zaprasza na szkolenie on-line 22 marca
2022 r. w godzinach 10:00–13:30 “ABC przygotowania wniosku
projektowego w Horyzoncie Europa – Część administracyjna A”.
Podczas spotkania przedstawimy Państwu, co nowego pojawiało się
na Portalu Komisji Europejskiej (KE) – Funding & tender opportunities,
oraz omówimy Część administracyjną wniosku A: Application form
(Part A). Na Portalu Funding & tender opportunities znajdziemy
między innymi informacje o programach Unii Europejskiej w tym
Horyzont Europa, jak i zaproszenia do składania wniosków
projektowych. Funding & tender opportunities to miejsce, gdzie
rejestrujemy jednostkę, zakładamy indywidualne konto, składamy
wniosek, a po uzyskaniu dofinansowania realizujemy projekt.
Szkolenie poprowadzi Joanna Niedziałek – Ekspert KPK.
Zainteresowanych zapraszamy do rejestracji na wydarzenie.
Szczegóły dotyczące platformy spotkania zostaną przesłane do
zarejestrowanych osób. Więcej informacji dostępnych na stronie.

ABC PRZYGOTOWANIA WNIOSKU
PROJEKTOWEGO W HORYZONCIE EUROPA,
22.03.2022

KONFERENCJE I SZKOLENIA

roli i obowiązków Badacza,
roli i obowiązków Sponsora badania klinicznego,
protokołu badania klinicznego i broszury badacza pod kątem GCP,
zastosowania Dobrej Praktyki Klinicznej przy procedowaniu
świadomej zgody.

Agencja Badań Medycznych zaprasza na spotkanie w ramach cyklu
szkoleniowego Akademii CWBK pt. „GCP- teoria w praktyce badań
klinicznych”.
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat:

Zachęcamy do udziału w szczególności personel zatrudniony w
Centrach Wsparcia Badań Klinicznych oraz osoby zainteresowane
wskazaną tematyką, które na co dzień pracują w branży badań
klinicznych. 

37.SEMINARIUM PT. "GCP – TEORIA W
PRAKTYCE BADAŃ KLINICZNYCH", 24.03.2022

Program EJP RD (European Joint Programme on
Rare Diseases – Europejski wspólny program w
obszarze chorób rzadkich) angażuje ponad 130
instytucji z 35 państw we współpracy, której
celem jest stworzenie warunków dla korzystnej
wymiany wiedzy i doświadczeń w obszarze opieki
medycznej i innowacyjnych badań naukowych.
Informujemy, że 14 grudnia 2021 r. uruchomiono
IV międzynarodowy konkurs w ramach programu
EJP RD pt. „Development of new analytic tools
and pathways to accelerate diagnosis and
facilitate diagnostic monitoring of rare diseases”.

EJP RD (IV KONKURS 2022)

https://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka
http://www.czd.pl/
https://pl-pl.facebook.com/CentrumZdrowiaDziecka/
https://www.linkedin.com/company/ipczd
https://www.instagram.com/centrum_zdrowia_dziecka/?hl=pl
https://www.youtube.com/channel/UCDFLNeFQvtVAjoFa6mcVIEg
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/abc-przygotowania-wniosku-projektowego-w-horyzoncie-europa-czesc-administracyjna-a?fbclid=IwAR17gMrBcKOGk8-5rnZgoOCvaWwBfeGkraUHcQGCAo05QTYkH6FmzfhClBQ
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/abc-przygotowania-wniosku-projektowego-w-horyzoncie-europa-czesc-administracyjna-a?fbclid=IwAR17gMrBcKOGk8-5rnZgoOCvaWwBfeGkraUHcQGCAo05QTYkH6FmzfhClBQ
https://www.abm.gov.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia-i-szkolenia/40k36,Seminarium-pt-quotGCP-teoria-w-praktyce-badan-klinicznychquot.html?fbclid=IwAR1IOm2c1p-Ho9i1sVtr5rN9FVPSXca4oCiRRSd55fs-wsiWNRxC6pMfMkg
https://www.ejprarediseases.org/
http://www.ejprarediseases.org/
http://www.ejprarediseases.org/

