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ZAPRASZAMY NA III KONFERENCJĘ 

WARSZTATY COACHINGOWO - MOTYWACYJNE                                              

DLA PRACOWNIKÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 

Czyli jak rozpoznać nasze blokady, czy warto wychodzić ze strefy komfortu, jak 

wykorzystać umiejętność komunikacji i asertywności do budowania poczucia 

własnej wartości. Pokażemy również nowe możliwości pielęgnacji i 

zwiększenia estetyki piersi oraz nowe wyzwania w leczeniu ran. 

Pragniemy pokazać Państwu, że dróg prowadzących do osiągania celów jest 

nieskończenie wiele, serdecznie zapraszamy do udziału. 

Konferencja odbędzie się 23.11.2018 r. w siedzibie                                                           

Centrum Leczniczo - Rehabilitacyjnym i Medycyny Pracy ATTIS,                        

ul. Górczewska 89, 01 – 401 Warszawa 
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WARSZTATY COACHINGOWO – MOTYWACYJNE                                                          

DLA PRACOWNIKÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 

23.11.2018 r. – Centrum ATTIS ulica Górczewska 89, Warszawa 

Zapraszamy na III Konferencję z cyklu motywacja i nowe możliwości dla pracowników 

ochrony zdrowia. Naszym celem jest pokazanie w środowisku medycznym, że wiele zależy 

od nas samych, że jesteśmy kreatorami własnego życia a ponadto pragniemy zmienić 

wizerunek ochrony zdrowia wśród ludzi. W naszej działalności jest pewna filozofia, która 

stawia człowieka jako wartość nadrzędną. Pragniemy pokazać jak nie bać się zmian i co 

można w życiu robić zgodnie z naszymi zainteresowaniami i talentami.  

Koszt konferencji to 110 zł., płatne na konto: 58 1050 1924 1000 0092 5224 4851 tytułem 

wpłaty: udział w konferencji, imię i nazwisko oraz adres zamieszkania (w celu wystawienia 

rachunku), prosimy o telefoniczne lub mailowe potwierdzenie opłaty lub chęci uczestnictwa 

Termin dokonywania opłat do 19.11.2018 r.  

AGENDA SPOTKANIA 

11:00 – 11:30 – Rejestracja uczestników, rozpoczęcie. 

11:30 – 12:00 – Wypalenie zawodowe a poczucie własnej wartości. 

12:00 – 12:30 – Innowacyjne rozwiązania przy niedorozwoju piersi, rekonstrukcji lub  

   urazach – firma Amoena. 

12:30 – 13:30 – Nowe wyzwania w leczeniu ran – firma ConvaTeck. 

13:30 – 14:00 – Przerwa kawowa.  

14:00 – 14:30 – Dlaczego nie możemy wytrwać w postanowieniach. 

14:00 – 14:30 – Siła komunikacji. 

14:30 – 15:00 – Moc Asertywności. 

15:00 – 15:30 – Zmiany i wychodzenie ze strefy komfortu. 

15:30 – 16:30 – Prezentacja firm (Shulke Sp. z o. o., Cura Secure). Zakończenie, 
rozdanie certyfikatów. 

Podczas konferencji dostępny bufet kawowy. Rejestracja chętnych uczestników mailem: 

kontakt@curasecure.pl lub telefonicznie 509 509 499 lub 572 921 305. 

 

„To, co świadomie twierdzisz i uznajesz za 
słuszne, przybierze postać w twoim umyśle, 

ciele i w życiu. Stwierdzaj rzeczy dobre a 
życie będzie dla ciebie radością” 

Joseph Murphy 
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