
 
 

 

 

Ramowy harmonogram udzielania wsparcia dla uczestników projektu  

RPZP.07.06.00-32-K051/19-00 

 

 

Data: 1.07.2020 r.  - 31.05.2021 r. (I tura) 

 

Rodzaje wsparcia: 

Lp. Nazwa udzielonego 
wsparcia 

Miejsce 
udzielonego 

wsparcia 

Terminy 
odbywania 

danego 
wsparcia 

Godziny,  
w których 

przeprowadzane 
będzie wsparcie 

Uwagi 

Mobilne Usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej – zad. 3 
1. Wsparcie osoby z 

niepełnosprawnością 
ruchową w 
podstawowych 
czynnościach dnia 
codziennego, 
niezbędnych do 
aktywnego 
funkcjonowania 
społecznego  

Miejsce 
zamieszkania 
osoby z 
niepełnosprawno
ścią ruchową lub 
inne miejsce 
przez nią 
wyznaczone 

07.2020 - 
05.2021  
(11 miesięcy) 

Usługi będą 
świadczone w 
oparciu o 
indywidualne 
potrzeby osoby z 
niepełnosprawno
ścią ruchową. 
Średnio 8 
godzin/miesiąc 

Trwa rekrutacja 
do grupy.  
 
Uczestnicy będą 
zgłaszać potrzebę 
wsparcia z 
zachowaniem 
ostrożności w 
związku z 
zagrożeniem 
koronawirusem 
 
 
 

2.  Transport Miejsce 
wyznaczone przez 
osobę z 
niepełnosprawno
ścią ruchową 

07.2020 - 
05.2021  
(11 miesięcy) 

Godziny wsparcia 
dostosowane do 
indywidualnych 
potrzeb osób z 
niepełnosprawno
ścią ruchową 

Uczestnicy będą 
zgłaszać potrzebę 
wsparcia z 
zachowaniem 
ostrożności w 
związku z 
zagrożeniem 
koronawirusem 
 
 
 
 



 
 

 

Wsparcie opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym  
– opieka wytchnieniowa – zad. 7 

3.  Opieka 
wytchnieniowa w 
miejscu i/lub poza 
miejscem 
zamieszkania osoby 
niepełnosprawnej w 
stopniu znacznym i 
umiarkowanym 
(krótkotrwała lub 
całodobowa) 

Miejsce 
wyznaczone przez 
uczestników 
projektu 

08.2020 - 
05.2021  
(10 miesięcy) 

Godziny 
dostosowane do 
indywidualnych 
potrzeb 
uczestników 
projektu 

Trwa rekrutacja 
do grup. 
 
Zapotrzebowanie 
na usługę będzie 
realizowane w 
oparciu o 
kontrakt 
trójstronny z 
zachowaniem 
ostrożności w 
związku z 
zagrożeniem 
koronawirusem 
 
 
 

4.  Transport Miejsce 
wyznaczone przez 
uczestników 
projektu 

08.2020 - 
05.2021  
(10 miesięcy) 

Godziny 
dostosowane do 
indywidualnych 
potrzeb 
uczestników 
projektu, 
połączone z 
usługą AOON lub 
bez, z samym 
tylko kierowcą 
 
 

Uczestnicy będą 
zgłaszać potrzebę 
wsparcia z 
zachowaniem 
ostrożności w 
związku z 
zagrożeniem 
koronawirusem 
 

5.  Pobyty 
wytchnieniowe 

Miejsce 
wyznaczone przez 
Partnera Projektu 
- Fundację 
Pomocy Chorym 
na Zanik Mięśni 

I turnus – 
04.2021 
 
II turnus – 
05.2021 

Całodobowo w 
czasie trwania 
turnusu 

Wsparcie 
udzielone będzie 
z zachowaniem 
ostrożności w 
związku z 
zagrożeniem 
koronawirusem. 
Każdy turnus po 
10 uczestników 
projektu + 3 
AOON 
 
 
 



 
 

 

Wsparcie opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością – zad. 8 
6.  Mobilny zespół 

wsparcia – 
konsultacje 
psychologiczne 

Miejsce 
zamieszkania 
osoby z 
niepełnosprawno
ścią przy udziale 
opiekuna 
faktycznego 

08.2020 - 
05.2021  
(10 miesięcy) 

Godziny 
dostosowane do 
indywidualnych 
potrzeb 
uczestników 
projektu, jednak 
nie mniej niż 2 w 
trakcie trwania 
okresu wsparcia  

Uczestnicy będą 
umawiani na 
wizytę z 
zachowaniem 
ostrożności w 
związku z 
zagrożeniem 
koronawirusem.  
Szczegóły zostaną 
podane po 
zakończeniu 
procesu 
wyłonienia 
wykonawcy 
 
 
 

7.  Mobilny zespół 
wsparcia – 
konsultacje 
fizjoterapeutyczne  

Miejsce 
zamieszkania 
osoby z 
niepełnosprawno
ścią przy udziale 
opiekuna 
faktycznego 
 

08.2020 - 
05.2021  
(10 miesięcy) 

Godziny 
dostosowane do 
indywidualnych 
potrzeb 
uczestników 
projektu, jednak 
nie mniej niż 2 w 
trakcie trwania 
okresu wsparcia 
 

Uczestnicy będą 
umawiani na 
wizytę z 
zachowaniem 
ostrożności w 
związku z 
zagrożeniem 
koronawirusem. 
Szczegóły zostaną 
podane po 
zakończeniu 
procesu 
wyłonienia 
wykonawcy 
 
 
 

8.  Mobilny zespół 
wsparcia – 
Konsultant ds. opieki 
wytchnieniowej  

Miejsce 
zamieszkania 
osoby z 
niepełnosprawno
ścią przy udziale 
opiekuna 
faktycznego 
 

08.2020 - 
05.2021  
(10 miesięcy) 

Godziny 
dostosowane do 
indywidualnych 
potrzeb 
uczestników 
projektu 

Uczestnicy będą 
umawiani na 
wizytę z 
zachowaniem 
ostrożności w 
związku z 
zagrożeniem 
koronawirusem 
 
 



 
 

 

9.  Poradnictwo 
specjalistyczne – 
Prawnik  

Siedziba Partnera 
Projektu – 
Fundacji Pomocy 
Chorym na Zanik 
Mięśni (Al. 
Wojska Polskiego 
69, Szczecin) lub 
miejsce 
zamieszkania 
uczestników 
projektu 

08.2020 - 
05.2021  
(10 miesięcy) 

Godziny będą 
ustalane po 
rekrutacji grup 
(maksymalnie 44 
godziny dla 
wszystkich 
uczestników 
projektu) 

Uczestnicy będą 
umawiani na 
wizytę z 
zachowaniem 
ostrożności w 
związku z 
zagrożeniem 
koronawirusem. 
Szczegóły zostaną 
podane po 
zakończeniu 
procesu 
wyłonienia 
wykonawcy 
 

10. Poradnictwo 
specjalistyczne – 
Dietetyk  

Siedziba Partnera 
Projektu – 
Fundacji Pomocy 
Chorym na Zanik 
Mięśni (Al. 
Wojska Polskiego 
69, Szczecin) lub 
miejsce 
zamieszkania 
uczestników 
projektu  

08.2020 - 
05.2021  
(10 miesięcy) 

Godziny będą 
ustalane po 
rekrutacji grup 
(maksymalnie 44 
godziny dla 
wszystkich 
uczestników 
projektu) 
 

Uczestnicy będą 
umawiani na 
wizytę z 
zachowaniem 
ostrożności w 
związku z 
zagrożeniem 
koronawirusem. 
Szczegóły zostaną 
podane po 
zakończeniu 
procesu 
wyłonienia 
wykonawcy 
 

11.  Poradnictwo 
specjalistyczne – 
Coach 

Siedziba Partnera 
Projektu – 
Fundacji Pomocy 
Chorym na Zanik 
Mięśni (Al. 
Wojska Polskiego 
69, Szczecin) lub 
miejsce 
zamieszkania 
uczestników 
projektu 
 

08.2020 - 
05.2021  
(10 miesięcy) 

Godziny będą 
ustalane po 
rekrutacji grup 
(maksymalnie 88 
godzin dla 
wszystkich 
uczestników 
projektu) 

Uczestnicy będą 
umawiani na 
wizytę z 
zachowaniem 
ostrożności w 
związku z 
zagrożeniem 
koronawirusem. 
Szczegóły zostaną 
podane po 
zakończeniu 
procesu 
wyłonienia 
wykonawcy 
 



 
 

 

12.  Warsztaty 
szkoleniowe dla 
opiekunów 
faktycznych osób z 
niepełnosprawnością  

Siedziba Partnera 
Projektu – 
Fundacji Pomocy 
Chorym na Zanik 
Mięśni (Al. 
Wojska Polskiego 
69, Szczecin) 
 

09.2020 
10.2020 
03.2021 
04.2021 

Godziny będą 
ustalane po 
rekrutacji grup 
 

Grupy po 10 
opiekunów 
faktycznych. 
Każda grupa 
odbywa 4 
warsztaty po 4 
godziny na 
tematy wskazane 
we wniosku o 
dofinansowanie 
 

 

 


