
Rozwój usług pielęgnacyjno - rehabilitacyjnych Rozwój usług pielęgnacyjno - rehabilitacyjnych 
w Gminie Szczerców, dedykowanych w Gminie Szczerców, dedykowanych 

osobom niesamodzielnymosobom niesamodzielnym

Pielęgniarska opieka długoterminowa Pielęgniarska opieka długoterminowa 
wraz z rehabilitacjąwraz z rehabilitacją

osób niesamodzielnych zamieszkałych osób niesamodzielnych zamieszkałych 
Gminę SzczercówGminę Szczerców

Zapraszamy do zgłaszania sie do biura projektu:Zapraszamy do zgłaszania sie do biura projektu:
SP ZOZ w SzczercowieSP ZOZ w Szczercowie

przy ul. Mickiewicza 39B, 97-420 Szczercówprzy ul. Mickiewicza 39B, 97-420 Szczerców
czynne od pon. do pt. w godz. 10.00 – 15.00czynne od pon. do pt. w godz. 10.00 – 15.00

tel. /tel. /4444/ 631-80-20/ 631-80-20
Rekrutacja do projektu: Rekrutacja do projektu: od 1.09.2020 r. od 1.09.2020 r. 

osobiście, telefonicznie, listownie osobiście, telefonicznie, listownie 
i e-mail: i e-mail: spzoz@szczercow.plspzoz@szczercow.pl

Osoba do kontaktu: Maria OsińskaOsoba do kontaktu: Maria Osińska

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatnyUdział w projekcie jest całkowicie bezpłatny  

Do projektu mogą zostać zakwalifikowane osoby:Do projektu mogą zostać zakwalifikowane osoby:
niesamodzielne, w wieku 50+, które uzyskałniesamodzielne, w wieku 50+, które uzyskały maks. 60 pkt w skali Barthely maks. 60 pkt w skali Barthel

mailto:spzoz@szczercow.pl


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczercowie realizuje projekt „Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczercowie realizuje projekt „Rozwój usługRozwój usług
pielęgnacyjno  -  rehabilitacyjnych  w  Gminie  Szczerców,  dedykowanych  osobompielęgnacyjno  -  rehabilitacyjnych  w  Gminie  Szczerców,  dedykowanych  osobom
niesamodzielnym” niesamodzielnym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego naw ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na
lata  2014-2020  (RPO  WŁ  2014-2020)  współfinansowanego  z  Europejskiego  Funduszulata  2014-2020  (RPO  WŁ  2014-2020)  współfinansowanego  z  Europejskiego  Funduszu
Społecznego,  Osi  priorytetowej  IX Włączenie  społeczne;  Działanie:  IX.2 Usługi  na rzecz  osóbSpołecznego,  Osi  priorytetowej  IX Włączenie  społeczne;  Działanie:  IX.2 Usługi  na rzecz  osób
zagrożonych  ubóstwem  lub  wykluczeniem  społecznym;  Poddziałanie:  IX.2.1  Usługi  społecznezagrożonych  ubóstwem  lub  wykluczeniem  społecznym;  Poddziałanie:  IX.2.1  Usługi  społeczne
i zdrowotne.i zdrowotne.

Okres realizacji projektu: Okres realizacji projektu: 1 września 2020 r - 31 sierpnia 2021 1 września 2020 r - 31 sierpnia 2021 

Czas naboru do projektu: Czas naboru do projektu: od 1 września 2020 r. nie dłużej niż do 31 października 2020 r.od 1 września 2020 r. nie dłużej niż do 31 października 2020 r.

Projekt  zakłada  objęcie  27  osób  niesamodzielnych  długoterminową  opieką  i  wsparciemProjekt  zakłada  objęcie  27  osób  niesamodzielnych  długoterminową  opieką  i  wsparciem
w warunkach domowych pielęgniarek, fizjoterapeuty oraz psychologa a także rodziny/opiekunóww warunkach domowych pielęgniarek, fizjoterapeuty oraz psychologa a także rodziny/opiekunów
faktycznych osób niesamodzielnych wsparciem w postaci wsparcia psychologa. faktycznych osób niesamodzielnych wsparciem w postaci wsparcia psychologa. 

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Do projektu zakwalifikowane mogą zostać osoby:Do projektu zakwalifikowane mogą zostać osoby:

1.  niesamodzielne,  które  ze  względu  na  wiek,  stan  zdrowia  lub  niepełnosprawność,  wymagają1.  niesamodzielne,  które  ze  względu  na  wiek,  stan  zdrowia  lub  niepełnosprawność,  wymagają
opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednejopieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej
z podstawowych czynności dnia codziennego uzyskując wg. Skali Barthel ocenę maks. 60 pktz podstawowych czynności dnia codziennego uzyskując wg. Skali Barthel ocenę maks. 60 pkt  

2. w wieku 50+2. w wieku 50+

3. zamieszkałe na terenie Gminy Szczerców w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego3. zamieszkałe na terenie Gminy Szczerców w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego

4.  nie  korzystają  z  takiego  samego  wsparcia  w  ramach  innych  projektów  lub  finansowanych4.  nie  korzystają  z  takiego  samego  wsparcia  w  ramach  innych  projektów  lub  finansowanych
ze środków publicznychze środków publicznych

5.  otoczenie  osób niesamodzielnych w szczególności  opiekunowie  faktyczni  oraz  rodziny osób5.  otoczenie  osób niesamodzielnych w szczególności  opiekunowie  faktyczni  oraz  rodziny osób
niesamodzielnych,niesamodzielnych,

Biuro Projektu mieści się przy ul. Mickiewicza 39B, 97-420 Szczerców, tel.: 44 631 80 20, e-mail:Biuro Projektu mieści się przy ul. Mickiewicza 39B, 97-420 Szczerców, tel.: 44 631 80 20, e-mail:
spzoz@szczercowspzoz@szczercow    .pl.pl    , czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-15:00, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-15:00

Osoba do kontaktu: Maria Osińska Osoba do kontaktu: Maria Osińska 

Wartość projektu: 768 250,63 złWartość projektu: 768 250,63 zł

Dofinasowanie: 691 425,57 zł w tym: Dofinasowanie: 691 425,57 zł w tym: 

ze środków europejskich: 653 013,04ze środków europejskich: 653 013,04

ze środków dotacji celowej: 38 412,53ze środków dotacji celowej: 38 412,53

mailto:spzoz@szczercow.pl
mailto:spzoz@szczercow.pl

