
 

 

              

 

Zasady rekrutacji do projektu „Interdyscyplinarna Rehabilitacja 
Osób Niepełnosprawnych, znajdujących się w śpiączce” 

 

1. Wstępna rekrutacja prowadzona jest na podstawie Formularza zgłoszeniowego (dostępny w 
biurze projektu – Fundacja „Światło” ul. Grunwaldzka 64), dokumentu potwierdzającego 
przeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz dokumentu potwierdzającego prawo do 
reprezentowania podopiecznego (do wglądu) 

2. Drugim etapem jest konsultacja koordynatora projektu ze specjalistami – terapeutami, którzy 
dokonają kwalifikacji do projektu. 

3. O zakwalifikowaniu się do projektu decydować będzie spełnienie kryteriów uczestnictwa w 
projekcie: 
- osoby, które w momencie rekrutacji będą posiadały aktualną umowę dotycząca pobytu i 
opieki nad pacjentem w ZOL Fundacji „Światło” 
- których stan zdrowia rokuje na jej dalsze przedłużenie 
- osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności 
- osoby, w których osoba upoważniona złożyła formularz zgłoszeniowy 
-  osoby, których imieniu osoba upoważniona złożyła zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych. 

4. Beneficjentami ostatecznymi projektu mogą być osoby niepełnosprawne, które przedstawią 
(najpóźniej w dniu przystąpienia do projektu) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  

 
 
 

Regulamin udziału w  projektu „Interdyscyplinarna 
Rehabilitacja Osób Niepełnosprawnych, znajdujących  

się w śpiączce” 
 

1. Osoby spełniające warunki kwalifikalności zawarte w „zasadach rekrutacji…” otrzymują 
wsparcie rehabilitacyjne w ramach projektu „Interdyscyplinarna Rehabilitacja Osób 
Niepełnosprawnych, znajdujących się w śpiączce”, który trwa od 1 stycznia 2019 do 31 
marca 2020 roku. Beneficjenci uczestniczą w dodatkowych formach rehabilitacji. 
Rehabilitacja odbywa się po godzinie 15:35 w ciągu siedmiu dni tygodnia.  

2. Po przygotowaniu Indywidualnego Planu Działania beneficjent jest kwalifikowany do 
wybranych form wsparcia. 

3. Beneficjenci otrzymają wsparcie w wybranych formach w zależności od potrzeb 
- reedukacja czynności dnia codziennego  
- terapie widzenia 
- kynoterapia 
- terapie alternatywnych i wspomagających metod komunikacji 
- biblioterapia 
- stymulacja bazalna 
- terapia snoezelen 
- ustno-twarzowa terapia regulacyjna 
- kinezjologia edukacyjna 

               4. Rehabilitację prowadzą wykfalifikowani terapeuci. 

                5. Każdorazowa forma wsparcia wprowadzana jest do list wsparcia po czym wprowadzona          
do EGW. 

              6. Opiekunowie prawni podpisują raz w miesiącu listy obecności beneficjentów. Listy są 
dostępne w biurze projektu.   

               7. Wszelkie informacje udzielane są w biurze projektu od poniedziałku do piątku od godziny 
7:30 do 15:35. 

               8. Miesięczny harmonogram dostępny jest na tablicy informacyjnej w ZOL Fundacji „Światło” 



 


