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QUEEN SILVIA NURSING AWARD

Nagroda Pielęgniarska Królowej Sylwii (Queen Silvia Nursing Award, QSNA) to wyjątkowe 
stypendium skierowane wyłącznie do studentek i studentów pielęgniarstwa oraz osób 
będących w trakcie specjalizacji pielęgniarskiej. 

Nagroda została ustanowiona 23 grudnia 2013 r. przez organizację Swedish Care Interna-
tional jako prezent dla Jej Królewskiej Mości Królowej Sylwii z okazji 70. urodzin. W Polsce 
konkurs realizowany jest przez Fundację Medicover. Stypendium przyznawane jest co roku 
i obecnie ubiegać się o nie mogą kandydaci ze Szwecji, Finlandii, Polski oraz Niemiec.

CEL

CELEM QUEEN SILVIA NURSING AWARD JEST:

ROZWÓJ - umożliwienie rozwoju zaangażowanym i kreatywnym osobom.

SATYSFAKCJA - pokazanie, że pielęgniarstwo to satysfakcjonujące i atrakcyjne zajęcie. 

DIALOG - zachęcenie do wymiany pomysłów i dialogu na temat opieki 
nad osobami starszymi.

IDEA

Gwałtownie starzejące się społeczeństwo to dziś jedno z największych wyzwań w skali 
globalnej. Stypendium ma na celu odpowiedzieć na to wyzwanie poprzez generowanie 
innowacyjnych pomysłów dotyczących opieki nad osobami starszymi i cierpiącymi na de-
mencję.

NAGRODA

Uczestnicy konkursu walczą o jednorazowe stypendium w wysokości 25 000 PLN oraz 
staż, będący integralną częścią nagrody. Podczas stażu laureat zdobywa cenne doświad-
czenie i kontakty przydatne podczas rozwijania swojej przyszłej kariery. Laureat uczestni-
czy w szkoleniach i konferencjach, nawiązuje relacje z przedstawicielami organizacji part-
nerskich, a także ma możliwość wymiany doświadczeń z innymi laureatami konkursu z 
Polski, Szwecji, Finlandii oraz Niemiec.  

Laureat odbiera Nagrodę z rąk Jej Królewskiej Mości Królowej Sylwii podczas uroczystej 
gali w Sztokholmie. W czasie spotkania zwycięzcy ze wszystkich krajów wygłaszają prze-
mówienie na temat swojego pomysłu.

Autorzy 6 najlepszych prac prezentują swoje pomysły przed Jury.
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LAUREATKA

NATALIA ŻUCHOWSKA – laureatka pierwszej polskiej edycji konkursu:

„Osoby starsze są dla mnie ogromnym wyzwaniem. Chciałabym, żeby los seniorów w Pol-
sce i na świecie uległ poprawie, ponieważ są to ludzie wartościowi, o których nie wolno 
zapomnieć. My, przyszli pielęgniarze, możemy poświęcić im swoją energię i pasję.  

Mój zwycięski pomysł polegał na stworzeniu organizacji, która łączyłaby ludzi chętnych 
nieść pomoc osobom starszym. Organizacji, która spełniałaby marzenia seniorów, aby po-
kazać im, jak bardzo ważni są dla społeczeństwa i tym samym poprawić jakość ich życia.

Dzięki udziałowi w konkursie zrozumiałam, że zawód pielęgniarki jest zajęciem wartościo-
wym i niezwykle satysfakcjonującym.” 

ŚCIEŻKA LAUREATA

Zgłoszenie
pomysłu

DO 16 LISTOPADA

Spotkanie z jury, 
wybór laureata

GRUDZIEŃ

Odbiór  
nagrody z rąk  
Królowej Szwecji

KWIECIEŃ

Uroczystość 
w Ambasadzie 
Szwecji

MARZEC

Ustalenie  
planu aktywności  
w ramach stażu

STYCZEŃ Realizacja stażu 
- szkolenia, konferencje,  
spotkania z partnerami,  
podróże, wymiana  
doświadczenia z innymi  
studentami

LUTY - LIPIEC

Aktywne  
uczestnictwo  
w konkursie, poprzez  
czytanie i ocenianie  
innych zgłoszonych prac 

Jej Królewska Mość Królowa Szwecji Sylwia z polską laureatką - Natalią Żuchowską.

WRZESIEŃ - LISTOPAD



WSKAZÓWKI

JAK PRZYGOTOWAĆ ZWYCIĘSKI POMYSŁ? 

POZNAJ aktualne potrzeby osób starszych, a także cierpiących na demencję. Zbierz 
jak najwięcej informacji, które będą dla Ciebie podstawą do opracowania nowego 
pomysłu.

OPISZ swój pomysł na polepszenie życia osób starszych lub osób z demencją.  
Zastanów się, jakie są jego zalety i jaką korzyść z jego realizacji miałyby osoby starsze? 

ZWERYFIKUJ, czy Twój pomysł nie jest już przez kogoś realizowany. Być może Twoja 
propozycja została już gdzieś wdrożona. 

SKONSULTUJ swój pomysł z przedstawicielem uczelni, lekarzem lub pielęgniarką, 
z którymi masz kontakt, podczas swojej edukacji. Warto czerpać z ich wiedzy i do-
świadczenia.  

ZGŁOSZENIA

W celu zgłoszenia swojego pomysłu wejdź na stronę www.queensilvianursingaward.pl 
wybierz opcję „złóż wniosek”. O stypendium możesz ubiegać się tylko indywidualnie.  
Możesz zgłosić więcej niż jeden projekt.

NA TWOJE ZGŁOSZENIE CZEKAMY  
DO 16 LISTOPADA 2018

ORGANIZATORZY

 

SWEDISH CARE INTERNATIONAL – wiodąca na rynku światowym instytucja specjali-
zująca się w opiece nad osobami starszymi oraz cierpiącymi na demencję. Działa w ośmiu 
krajach, prowadząc szkolenia i certyfikując organizacje zajmujące się seniorami. 

FUNDACJA MEDICOVER – powołana przez Grupę Medicover w poczuciu odpowiedzial-
ności - by wypełniać misję społeczną. Głównymi zadaniami statutowymi Fundacji Medi-
cover są: szerzenie wiedzy na temat zdrowego i bezpiecznego trybu życia, propagowanie 
profilaktyki oraz prawidłowej diagnozy, kształtowanie społecznej świadomości o koniecz-
ności świadczenia profesjonalnych usług medycznych. W oparciu o wiedzę i doświad-
czenie z zakresu medycyny, działalność skupiona jest na edukowaniu, wspieraniu spo-
łeczności lokalnych oraz tworzeniu programów, które w sposób pośredni lub bezpośredni 
przyczyniają się do polepszenia stanu zdrowia i świadomości społeczeństwa.

KOORDYNATOR PROJEKTU:

Agnieszka Karasińska, agnieszka.karasinska@medicover.pl, tel. +48 881 068 252.



PARTNERZY:

WIĘCEJ INFORMACJI:
WWW.QUEENSILVIANURSINGAWARD.PL 


