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Milí studenti, vítáme vás v novém školním roce.
Připravili jsme si pro vás několik zajímavostí z
uskutečněných událostí v Masarykově onkologickém
ústavu. Současně bychom Vám rádi představili novinky a
nabídky, které by vás mohly zaujmout.

Stipendia
Studujete a přemýšlíte o tom, že byste v budoucnu chtěli společně s námi
pomáhat onkologickým pacientům? Víte, že Masarykův onkologický ústav
v Brně poskytuje studentům oboru všeobecná sestra zajímavý finanční
příspěvek formou stipendia?
Komu je program určen?
Studentům studijních či vzdělávacích programů na vysokých a vyšších
odborných školách, které připravují studenty k výkonu nelékařského
zdravotnického povolání dle zákona č. 96/2004 Sb.
Jaká je výše stipendia?
Pro studenty vyšších odborných škol a vysokých škol je stipendium
poskytováno ve výši 40 000 Kč ve 2 pololetních splátkách.
Jistota pracovního poměru po skončení studia – všeobecná sestra
Podmínkou pro poskytování stipendií je setrvání v pracovním poměru po
úspěšném ukončení studia v pracovním úvazku 1,00 po dobu minimálně 2 let.
Jak se přihlásit?
Stačí vyplnit jednoduchý formulář a společně s potvrzením od školy přinést
nebo poslat k nám, kde ho zpracujeme.

Masarykův onkologický ústav
Oddělení personální a mzdové
Žlutý kopec 7
656 53 Brno
nebo elektronicky na opem@mou.cz,
popř. datovou schránkou ID 7vqnyc6

Dobrovolnictví
Připojte se k nám ve svém volném čase. Jako dobrovolník můžete společně
s námi zlepšit péči pacientům na ambulantním, ale také na lůžkovém oddělení.
Dobrovolnictví v MOU funguje již od roku 2004.
Projekt Dobrovolnictví v MOÚ je realizován za podpory Ministerstva
zdravotnictví ČR.
V roli dobrovolníka budete vystupovat především jako psychická podpora pro
onkologické pacienty, která je důležitou součástí jejich léčby, ale také pro jejich
rodinné příslušníky.
Každý ze zájemců o dobrovolnictví v MOÚ se osobně setká s koordinátorem
dobrovolníků, kde během vstupního rozhovoru vyplní dotazník.

Pro více informací kontaktujte prosím: bednarova@mou.cz,
dobrovolnici@mou.cz.

Připravované podzimní akce
Brno na růžovo
Další akce, která by vám neměla uniknout je Brno na růžovo. Tato informační kampaň
statutárního města Brna si klade za cíl zvýšit povědomí široké veřejnosti nejen o rakovině prsu
a zdůraznit význam prevence. Odborným garantem akce je Masarykův onkologický ústav.
Společně Vás tak provedeme zajímavým programem na různých místech v Brně.
https://brnonaruzovo.cz/

Sestrička roku
Váháte s profesí?
Věděli jste, že jako sestřička můžete vyhrát soutěž sestřička roku. Soutěž Nej Sestřička se
každoročně koná po celé České republice. Jedná se o soutěž, která má za cíl vybrat nejlepší zdravotní
sestru, z pohledu odborného, tak i lidského.
https://nejsestricka.cz/

Oznámení výherců
Děkujeme všem, kteří přispěli svými nápady do soutěže. Výherkyní se stává studentka
Všeobecné lékařství Masarykovy univerzity v Brně Denisa Kutišová. Gratulujeme!
A společně s vámi se budeme těšit na příští soutěž!
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