
Strona 1 z 3 
 

 

 
 
 

 

„Wigor ++”, nr projektu RPMA.09.02.01-14-a671/18 

Okres realizacji: 01.01.2019-31.12.2020 

 

 

Dane osoby wstępnie kierowanej do udziału w projekcie, spełniające poniższe wymogi: 

 

 

………………………………………………………………………….…………………….. 

(imię i nazwisko, adres zamieszkania) 

Kryterium obligatoryjne dla wszystkich kierowanych do 

projektu 

T/N 

Osoba zagrożona wykluczeniem społecznym zgodnie z art. 7 ustawy 

o pomocy społecznej 

 

Osoba objęta wsparciem OPS Wołomin  

Mieszkaniec gminy Wołomin  

Osoba spełniająca kryterium dochodowe do 150%  

Osoba z orzeczoną niepełnosprawnością (posiadająca odpowiednie 

orzeczenie lub innym dokument poświadczający stan zdrowia) 

lub 

osoba niesamodzielna ze względu na wiek, niepełnosprawność lub 

stan zdrowia  (kwalifikacja na podstawie: zaświadczenia od lekarza; 

odpowiedniego orzeczenia lub inny dokumentu poświadczającego 

stan zdrowia, oświadczenia uczestnika lub jego opiekuna) 

 

Osoba spełnia poniższe kryteria obligatoryjne do udziału w 

projekcie 

T/N 

Osoba z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o ochronie 

zdrowia psychicznego, (w projekcie musi być min.18 osób) 

 

Osoba korzystająca z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 

2014-2020 

 

Czy osoba kierowana do projektu ma opiekuna faktycznego, 

który sprawuje codzienną/całodobową opiekę. Jeśli tak, to proszę 

podać imię i nazwisko oraz wskazać czy opiekun faktyczny 

weźmie udział w projekcie. 

T/N 
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Zasadność kierowania osoby do projektu: 

:…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………….……………………………………

……………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………...... 

(data, podpis i pieczęć pracownika socjalnego) 

Osoba poniżej kryterium dochodowego 150% (osoby powyżej 

tego kryterium też mogą brać udział w projekcie, należy jednak 

uzasadnić, że są w trudnej sytuacji materialnej). 

 

Wskazany sprzęt wspomagający/pielęgnacyjny dla osoby 

biorącej udział w projekcie, (właściwe zaznaczyć kółkiem) 

- wózek inwalidzki 

- balkonik rehabilitacyjny 

- chodzik rehabilitacyjny 

- podnośnik wannowy 

- siedzisko wannowe obrotowe z oparciem 

- ławeczka wannowa 

- schodołazy 

- kule łokciowe 

- taboret pod prysznic 

- maty antypoślizgowe do wanny lub pod prysznic 

- uchwyty do łazienki 

- laska dla osób niewidomych 

- naklejki brajlowskie na klawiaturę 

- szyny podjazdowe 

- łóżka ortopedyczne 

- ciśnieniomierz 

- materac p/odleżynowy 

- transfer do przenoszenia osób niepełnosprawnych 

 

Czy uczestnik projektu wymaga wsparcia specjalistycznego, (właściwe 

zaznaczyć kółkiem): 

- fizjoterapeuta 

- psycholog 

- psychiatra 

- asystent osoby niepełnosprawnej 

T/N 
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Opis projektu 

 

Adresaci: 

➢ 60 osób z niepełnosprawnościami i/lub niesamodzielnych, w 18 osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

➢ 40 opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnościami i/lub niesamodzielnych 

skierowanych do projektu 

 

Co oferujemy w projekcie: 

Dla osób z niepełnosprawnościami i/lub niesamodzielnych: 

- możliwości wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego – w projekcie 

zostanie uruchomiona wypożyczalnia takiego sprzętu; 

- porady fizjoterapeuty w zakresie wypożyczenia sprzętu i jego używania; 

- opracowanie ścieżek wsparcia w projekcie przez psychologa, który dopasuje dla każdego 

Uczestnika rodzaje wsparcia (wymienione poniżej); 

1. wsparcie asystent osoby niepełnosprawnej i/lub psychiatry (także wizyty domowe) i/lub 

fizjoterapeuty (także wizyty domowe) i/lub zajęcia usprawniające – nordic walking i/lub 

zabiegi kosmetyczno-pielęgnacyjne (także wizyty domowe); 

2. utworzenie Klubu Seniora dla 20 osób, w ramach którego udzielane będzie wsparcie 

psychologa (także wizyty domowe), realizowane zajęcia twórcze (manualne), spotkania 

integracyjne (m.in. ich program obejmował będzie spotkania z ekspertami w zakresie 

bezpieczeństwa, spraw prawnych, zdrowia; kino; gry planszowe; możliwe też własne 

pomysły), wycieczki (kino, muzeum itp.), dojazd do Klubu. 

 

Dla opiekunów faktycznych: 

1. wsparcie doradcze pielęgniarki – instruktaż w zakresie pielęgnacji (poradnictwo 

indywidualne, śr. 8h/opiekun); 

2. wsparcie psychologa (poradnictwo indywidualne, śr. 6h/opiekun) 


