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Karalienės Silvijos slaugos apdovanojimu (toliau — Apdovanojimas) apdovanotas 

slaugos studentas/-ė ar sIaugytojas/-a (toliau — Laureatas) gauna 6 000 eurų stipendiją ir 

stažuotę. Stažuotė organizuojama bendradarbiaujant su partnerių organizacijomis Lietuvoje 

ir UAB „Addere“. 

1. Sutarties sąlygos: 

1.1. Stažuotė negalima organizacijose ar įstaigose, kurios nėra projekto partnerės. 

1.2. Laureatas turi būti pasirengęs skirti laiko stažuotei atlikti. 

1.3. Jeigu Laureatas nėra pasirengęs to padaryti, jis neturi priimti apdovanoj imo. 

1.4. Jeigu priėmęs apdovanojimą Laureatas neatlieka stažuotės kaip planuota, 

Apdovanojimo organizatoriai turi teisę atidėti stipendijos mokėjimą tol, kad Laureatas 

atliks stažuotę pagal šią sutartj. 

1.5. Stipendija Laureatus išmokama po Didžiosios ceremonijos Stokholme,  tačiau ne 

véliau nei 2022 m. rugsėjo mėnesj. 

1.6. Per mokslo metus Apdovanojimo organizatoriai kartu su stažuotės veiklomis 

padengs tokias dėl stažuotės galinčias atsirasti Laureato tiesiogines išlaidas kaip kelionės ar 

apgyvendinimo išlaidos. Apdovanojimo organizatoriai neatsako už dėl  stažuotės  galinčių 

atsirasti asmeninių išlaidų, pavyzdžiui, vaikų auklės atlyginimas ar kartu keliaujančių asmenų 

kelionės išlaidos, apmokėjimą. 

2. Stažuotės veiklos pavyzdžiai: 

• Mokymai klinikoje pas atitinkamus partnerius; 

• Dalyvavimas aktualiose konferencijose ar renginiuose; 

• Apdovanojimo reprezentavimas ir pristatymai šalies au kštosiose mokyklose ir 

kita. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Laureato pareigos: 

3.1. 2022 metais Laureatas pradės planuoti / derinti stažuotės galimybes. 

Stažuotės tikslas yra atskleisti Laureatui naujas perspektyvas sveikatos priežiūros, 

visuomenės senėjimo, demencijos, inovacijų ir pan. srityse. 

3.2. Laureatas bent šešis kartus per metus turi Apdovanojimo tinklaraštyje aprašyti 

savo patirtį. Įrašas bus paskelbtas jvairiuose Karalienės Silvijos slaugos apdovanojimo 

kanaluose ir galimai žiniasklaidoje. 

3.3. Laureatas turėtų pradėti vesti viešą savo profilj socialiniame tinkle 

„Instagram“, kur dalintųsi savo kaip konkurso laimėtojo tobulėjimu per metus (galimos išimtys). 

3.4. Laureatas skatinamas dalintis tikra, autentiška slaugos studijų ar darbo 

slaugytojų patirtimi. 

3.5. Laureatas turi būti pasirengęs virtualiai arba asmeniškai susitikti su 

Apdovanojimų partnerių grupe, taip pat rašyti apie savo patirtį su šiais partneriais ir taip suteikti 

jiems rinkodaros galimybes. 

3.6. Kalbėdamas ir pasakodamas apie naujas patirtis mokantis apie inovacijas ir 

patobulinimus sveikatos priežiüros sektoriuje Laureatas turi įvardinti ir pažymėti žyma (angl. 

tag) pagrindinį partnerį ir partnerių organizacijas. Tai bus bendrinama jvairiose Apdovanojimo 

socialinės žiniasklaidos paskyrose. 

3.7. Laureatas ceremonijos Stokholme metu bus apdovanotas Jos Didenybės Švedijos 

karalienės Silvijos. Ceremonijos metu Laureatas turės galimybę pasakyti kalbą apie savo idėją. 

3.8. Atskira pastaba dirbantiems slaugytojams ir slaugytojoms: labai svarbu, kad 

galėtumėte skirti šiek tiek laiko ir pasinaudoti susitikimais su Karalienės Silvijos slaugos 

apdovanojimo Lietuvoje partnerių grupe ir kitomis perspektyvomis. Prašome kuo skubiau susiderinti su 

darbdaviu, kad įsitikintumėte, jog galėsite pasinaudoti tobuIėjimo stažuotėje galimybe. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sutikimas 

  

Aš, Karalienės Silvijos slaugos apdovanojimo laimėtojas/-a 

susipažinau ir pilnai supratau šioje sutartyje pateiktą informaciją. 

 Pasirašydamas/-a šią sutartį, patvirtinu, kad supratau informaciją ir savo kaip 

Karalienės Silvijos slaugos apdovanojimo laimėtojo/-os pareigas. Tai reiškia, kad per metus, kai 

būsiu Apdovanojimo laimėtojas/-a, privalau atlikti stažuotę ir įgyvendinti kitus šiame dokumente 

numatytus įsipareigojimus. 

UAB „Addere“               Apdovanotas studentas/-ė ar slaugytojas 

 

 

_______________                                    ____________________________________ 
 



 


