INFORMACJA NA TEMAT SZCZEGÓŁOWYCH HARMONOGRAMÓW UDZIELANIA WSPARCIA
W RAMACH PROJEKTU
projekt „Program wsparcia osób niesamodzielnych i ich opiekunów faktycznych w powiecie
łowickim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Medical Sp. z o.o. jako Lider projektu informuje, że w ramach w/w projektu w okresie
lipiec 2018 r. do momentu wyłonienia wykonawców do świadczenia pozostałych usług
zaplanowanych w projekcie realizowane będzie następujące wsparcie:
L.P.
1

RODZAJ WSPARCIA
Długotrwała usługa pielęgnacyjna świadczona
w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej
(wsparcie dla 32 osób niesamodzielnych biorących udział w projekcie).
Miejsce realizacji: Miejsce zamieszkania osoby niesamodzielnej (powiat łowicki)
Prowadzący: Agnieszka Muras, Barbara Fijołek, Agnieszka Wrocławska, Agnieszka Chmurska
Brak szczegółów z uwagi na ochronę danych osobowych uczestników projektu- szczegółowe
informacje dostępne u Lidera projektu.
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Usługa fizjoterapii dla osób niesamodzielnych
(wsparcie dla 20 osób niesamodzielnych biorących udział w projekcie)
Miejsce realizacji: Miejsce zamieszkania osoby niesamodzielnej (powiat łowicki)
Prowadzący: Marta Piestrzeniewicz
Brak szczegółów z uwagi na ochronę danych osobowych uczestników projektu- szczegółowe
informacje dostępne u Lidera projektu.

Dodatkowe wsparcie:
L.P.
1

RODZAJ WSPARCIA
Wsparcie w postaci utworzenia Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i
wspomagającego oraz uruchomienia infolinii (udzielanie porad mailowych, telefonicznych i
osobistych w zakresie: użytkowania sprzętu i pielęgnacji osoby niesamodzielnej, zasiłków i
dostępnych form pomocy, w tym pomocy ze strony instytucji społecznych w organizacji
koniecznego sprzętu rehabilitacyjnego, opiekuńczego
i medycznego, transportu do lekarza).
(wsparcie dla 40 opiekunów faktycznych, biorących udział w projekcie)
Miejsce usytuowania wypożyczalni: Medical Sp. z o.o., ul. Sosnowa 4, 95-015 Głowno.
Dokładne zasady korzystania z wypożyczalni oraz godziny jej otwarcia zamieszczone

zostały w „REGULAMINIE WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO,
PIELĘGNACYJNEGO I WSPOMAGAJĄCEGO”, zamieszczonego na stronie internetowej
Lidera projektu pod adresem strony internetowej: www.medical-24.pl.
Prowadzący: Pracownik wypożyczalni- Michał Grzegorczyk
2

Zapewnienie opieki krótkoterminowej w placówce stacjonarnej w zastępstwie za
opiekunów faktycznych
(wsparcie skierowane do 40 osób niesamodzielnych biorących udział w projekcie,
realizowane w terminach zgodnych z indywidualnymi potrzebami uczestników)
Pobyty w ramach opieki krótkoterminowej organizowane są w Zakładzie Opiekuńczo
Leczniczym Medical w Głownie, ul. Sosnowa 4, 95-015 Głowno.
Kadra merytoryczna: Kadra zatrudniona w ZOL Medical

W powyższym zestawieniu, z uwagi na ochronę danych osobowych nie uwzględniono szczegółowych
informacji nt. osobowej rozpiski dat, godzin i miejsca realizacji wsparcia. Szczegóły osoby
upoważnione mogą uzyskać w siedzibie Lidera: „Medical Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”
ul. Sosnowa 4, 95-015 Głowno.
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