
lp. 

Nazwa/tytuł formy wsparcia oraz 

rodzaj formy wsparcia (np. 

szkolenie, staż, warsztaty)

Wskazanie zadania, którego dotyczy forma 

wsparcia zgodnie z aktualnym WND (nr 

zadania, tytuł)

Planowane miejsce wsparcia 

(miejscowość, adres, nr sali 

itp..)

Najbliższy termin wsparcia Planowany termin wsparcia 
Planowane miejsce/ godziny 

wsparcia

A B C D E F G

1 Opracowanie diagnozy funkcjonalnej
Zad. 1 Indywidualne i grupwe wsparcie osób 

niepełnosprawnych

Oddział Łódzki PTSR,

91 - 496 Łódź,                             ul. 

Nastrojowa 10

podany do wiadomości 

uczestników po ustaleniu 

terminu

maj 2016 r. - czerwiec 2018 r. siedziba PTSR O/Łódź 

2
Wsparcie grupowe i indywidualne 

psychologa

Zad. 1 Indywidualne i grupwe wsparcie osób 

niepełnosprawnych

Oddział Łódzki PTSR,

91 - 496 Łódź,                             ul. 

Nastrojowa 10 oraz domy osób 

z  SM

podany do wiadomości 

uczestników po ustaleniu 

terminu

czerwiec 2016 r. - grudzień 2018 r.
godziny ustalane 

indywidualnie

3
Wsparcie dietetyka, terapeuty dla 

osób niepełnosprawnych

Zad. 1 Indywidualne i grupwe wsparcie osób 

niepełnosprawnych

Oddział Łódzki PTSR,

91 - 496 Łódź,                             ul. 

Nastrojowa 10 oraz domy osób 

z  SM

ustalane indywidualnie 

pomiędzy specjalistą i osobą z 

SM

czerwiec 2016 r. - grudzień 2018 r. do ustalenia

4 Grupa wsparcia dla osób z SM
Zad. 1 Indywidualne i grupwe wsparcie osób 

niepełnosprawnych

Oddział Łódzki PTSR,

91 - 496 Łódź,                             ul. 

Nastrojowa 10 

22.03.2017 r. czerwiec 2016 - wrzesień 2018
siedziba PTSR O/Łódź

12.30 - 16.30

5
Konsultacje logopedy, neurologa, 

okulisty, psychiatry

Zad. 2 Konsultacje specjalistów "niezależnego 

życia" dla osób niepełnosprawnych

Oddział Łódzki PTSR,

91 - 496 Łódź,                             ul. 

Nastrojowa 10 oraz domy osób 

z  SM

ustalane indywidualnie 

pomiędzy specjalistą i osobą z 

SM

czerwiec 2016 r. - grudzień 2018 r.
ruchome godziny ustalane 

indywidualnie

6 Konsultacje pielęgniarki
Zad. 3 Usługi medyczno - opiekuńcze dla osób 

niepełnosprawych

Oddział Łódzki PTSR,

91 - 496 Łódź,                             ul. 

Nastrojowa 10 oraz domy osób 

z  SM

ustalane indywidualnie 

pomiędzy specjalistą i osobą z 

SM

czerwiec 2016 r. - grudzień 2018 r.
ruchome godziny ustalane 

indywidualnie

7
Indywidualne usługi 

fizjoterapeutyczne

Zad. 3 Usługi medyczno - opiekuńcze dla osób 

niepełnosprawych

Oddział Łódzki PTSR,

91 - 496 Łódź,                             ul. 

Nastrojowa 10 (sala 

rehabilitacyjna) oraz domy osób 

z  SM

piątki i soboty na sali 

rehabilitacyjnej, ustalane 

indywidualnie pomiędzy 

specjalistą i osobą z SM

czerwiec 2016 r. - grudzień 2018 r.
ruchome godziny ustalane 

indywidualnie
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8
Specjalistyczne zabiegi 

fizjoterapeutyczne

Zad. 3 Usługi medyczno - opiekuńcze dla osób 

niepełnosprawych

przychodnie/ośrodki 

rehabilitacyjne

ustalane indywidualnie 

pomiędzy ośrodkiem i osobą z 

SM

czerwiec 2016 r. - grudzień 2018 r.
ruchome godziny ustalane 

indywidualnie

9 Usługi asystentów osobistych
Zad. 3 Usługi medyczno - opiekuńcze dla osób 

niepełnosprawych

Oddział Łódzki PTSR,

91 - 496 Łódź,                             ul. 

Nastrojowa 10 (sala 

rehabilitacyjna) oraz domy osób 

z  SM

ustalane indywidualnie 

pomiędzy sasystentem i osobą z 

SM

lipiec 2016 r. - grudzień 2018 r.
ruchome godziny ustalane 

indywidualnie

10
Warsztaty promocji aktywnosci 

społecznej osób niepełnosprawnych

Zad. 4 Aktywizacja społeczna osób 

niepełnosprawnych

po rozstrzygnieciu zap. 

ofertowego
19 - 24.06.2017 r. czerwiec 2016 r. - czerwiec 2018 r. Nielisz, woj. lubelskie

11
Grupa wsparcia dla otoczenia osób z 

SM

Zad. 5 Indywidualne i grupowe wsparcie dla 

otoczenia osób niepełnosprawncyh

Oddział Łódzki PTSR,

91 - 496 Łódź,                             ul. 

Nastrojowa 10 domy otoczenia 

osób z SM

podany do wiadomości 

uczestników po ustaleniu 

terminu

czerwiec 2016 r. - grudzień 2018 r.
siedziba PTSR O/Łódź 

12 Szkolenia na asystenta osobistego Zad. 6 Szkolenia i zajęcia praktyczne

Oddział Łódzki PTSR,

91 - 496 Łódź,                             ul. 

Nastrojowa 10

wrzesień 2017 r. lipiec 2016 r. - marzec 2018 r.
siedziba PTSR O/Łódź  i  zajęcia 

praktyczne w terenie

Szczegóły  dotyczące  miejsca  spotkań  będą na  bieżąco  umieszczane  na  stronie  internetowej. Dodatkowo uczestnicy projektu będą powiadamiani osobiście lub telefonicznie.


