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Intensywny dofinansowany kursy językowe Premium dla sektora 

medycznego i usług okołomedycznych 

z województw: dolnośląskiego, lubuskiego, lubelskiego, kujawsko-pomorskiego, 

zachodniopomorskiego, świętokrzyskiego 

Grupa docelowa 

▪ przedstawiciele branży medycznej i okołomedycznej prowadzący jednoosobową działalność 

gospodarczą (m.in. lekarze, fizjoterapeuci, pielęgniarki, kosmetolodzy) 

Zalety programu 

▪ indywidulane zajęcia dopasowane do poziomu i celów rozwojowych każdego Klienta 

▪ pełna i bezpłatna obsługa dofinansowania ze środków unijnych po stronie ProContact 

▪ intensywne zajęcia z najwyższej klasy trenerem językowym 

▪ zajęcia w najlepszych centrach wypoczynkowych z pełnym dostępem do atrakcji resortu w 

przerwach w trakcie szkolenia 

Opis 

▪ przykładowa łączna liczba godzin szkolenia: 32 h zegarowe (w tym 28 godzin szkolenia 

stacjonarnego i 4 godziny szkolenia do wykorzystania w formule zdalnej) 

▪ indywidulane zajęcia prowadzone przez znakomitego trenera językowego, dr Krzysztofa 

Wróblewskiego, specjalizującego się w języku medycznym, posiadającego wieloletnie 

doświadczenie akademickie i biznesowe 

▪ udział w programie poprzedzony jest telefoniczną konsultacją z trenerem celem ustalenia 

poziomu językowego i planów rozwojowych oraz specjalizacji branżowej Klienta, co 

przekłada się na późniejszy program kursu 

▪ program realizowany w ciągu dwóch 3-dniowych sesji wg następującego planu: 

 

 



 

 

Dzień 1 

16.00 – 20.00 – zajęcia językowe w resorcie (4 godziny zegarowe zajęć; po zajęciach 

możliwość korzystania z pełnej infrastruktury resortu: baseny kryty i zewnętrzne, 

sauny, restauracje, strefy relaksu itp.) 

 

Dzień 2 

8:30 – 12:30 – zajęcia językowe w resorcie (4 godziny zegarowe zajęć; po zajęciach 

możliwość korzystania z pełnej infrastruktury resortu) 

16:00 – 18:00 - zajęcia językowe w resorcie (2 godziny zegarowe zajęć; po zajęciach 

możliwość korzystania z pełnej infrastruktury resortu) 

 

Dzień 3 

8:30 – 12:30 – zajęcia językowe w resorcie (4 godziny zegarowe zajęć; po zajęciach 

możliwość korzystania z pełnej infrastruktury resortu) 

 

▪ pełen program 1 sesji obejmuje 14 h zegarowych nauki; przewidywane są 2 takie sesje w 

odstępie nie dłuższym niż 3 tygodnie 

▪ godziny zajęć są propozycją z naszej strony i mogą ulegać niewielkim przesunięciom na 

życzenie Klienta 

▪ dodatkowo 4 godziny zegarowe zajęć są do wykorzystania w formule zdalnej w przerwie 

między sesjami lub/i po ich zakończeniu 

 

Koszt 

▪ oferta jest objęta częściowym dofinansowaniem dla osób prowadzących działalność 

▪ szczegółowe warunki finansowe są zależne od województwa i innych kryteriów (kalkulacje 

przesyłamy na życzenie konkretnej osoby lub podmiotu) 

▪ pozyskaniem i rozliczeniem dofinansowania dla poszczególnych jednoosobowych 

działalności zajmuje się firma ProContact bez dodatkowych opłat 

▪ przykładowy wkład własny w dotacji wynosi 1250 zł, co daje koszt 1 godziny zegarowej 

szkolenia na poziomie 39 zł wobec stawki komercyjnej w wysokości 100 zł 

▪ wkład własny jest kosztem w prowadzonej działalności 

▪ na życzenie Klienta możliwe są zajęcia w mikro grupie do 3 Uczestników, wówczas oferta 

jest jeszcze korzystniejsza (szczegóły na życzenie) 

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej propozycji, a w razie pytań pozostajemy do dyspozycji, 

zwłaszcza w kwestii programu dofinansowania. 

 

Z poważaniem 

Magdalena Stróżyk 

właścicielka firmy ProContact 
+48 531585991  info@pro-contact.pl 


