Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych do Wstępnej Wersji Modelu Rehabilitacji Kompleksowej opracowanej w ramach Projektu:
„Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.6
Sesja warsztatowa: Kwalifikacja uczestników do kompleksowej rehabilitacji - ryzyka i wyzwania
Gdańsk/Wrocław/Rzeszów/Warszawa

Nr

Zgłaszający/InstytucjaPytanie/Rekomendacja

Propozycja nowych zapisów w zakresie
zgłoszonego pytania/rekomendacji w
modelu

Model - moduł
(proszę wskazać, której części modelu
dotyczy pytane/rekomendacja-rozdział,
strona dokumentu)

Propozycja przyjęta/nie przyjęta Uzasadnienie

(proszę wpisać T/N opisać proponowaną
zmianę)

Gdańsk - 30.08.2018
1

Zgłaszający:
Przedstawiciel Uniwersytetu Rzeszowskiego

III. Kwalifikowanie uczestników
rehabilitacji kompleksowej

do

III. Kwalifikowanie uczestników
rehabilitacji kompleksowej

do

• W dniu przystąpienia do kompleksowej
rehabilitacji
jest
w
wieku
umożliwiającym,
po
udziale
w
rehabilitacji kompleksowej, do podjęcia
zatrudnienia i utrzymania go - dla kobiet
to maksymalnie 55 lat, mężczyzn
maksymalnie 60 lat, dolna granica wieku
- 18 lat. W wyjątkowych, uzasadnionych
przypadkach, Kierownik Projektu, na
wniosek
zainteresowanego
może
wyrazić zgodę na udział w projekcie
osób starszych.

Pytanie/rekomendacja:
Czy zostało określone kryterium wieku
potencjalnego uczestnika, które umożliwia
udział
w
pilotażu
rehabilitacji
kompleksowej?

2

Zgłaszający:
Przedstawiciel Uniwersytetu Rzeszowskiego

T/Zmiana w modelu wprowadzona

Pytanie/rekomendacja:
Czy osoba zainteresowana udziałem
w programie rehabilitacji kompleksowej
będzie mogła sama zgłosić swoje
1

N/ Nie wymaga zmiany w modelu

Kryterium wieku potencjalnego uczestnika
jest determinowane celami realizacji
projektu; celem programu rehabilitacji
kompleksowej jest aktywizacja zawodowa
(przywrócenie zdolności do pracy /
włączenie
do
funkcjonowania
na
otwartym rynku pracy), zatem pilotaż jest
skierowany do osób w tzw. wieku
produkcyjnym (powyżej 18 r. życia), przy
czym dla kobiet górna granica wieku to 55
lat, zaś dla mężczyzn – 60 lat. a).

Istnieje
możliwość
przeprowadzenia
kwalifikacji uczestnika do pilotażu
kompleksowej rehabilitacji z inicjatywy
osoby
zainteresowanej
udziałem
w projekcie; w takim przypadku osoba
zainteresowana powinna złożyć wniosek
w powiatowym zespole do spraw

Nr

Zgłaszający/InstytucjaPytanie/Rekomendacja

Model - moduł
(proszę wskazać, której części modelu
dotyczy pytane/rekomendacja-rozdział,
strona dokumentu)

Propozycja nowych zapisów w zakresie
zgłoszonego pytania/rekomendacji w
modelu
(proszę wpisać T/N opisać proponowaną
zmianę)

uczestnictwo?

3

Zgłaszający:
Przedstawiciel Zespołu ds. Orzekania o
Niepełnosprawności

orzekania
o
niepełnosprawności
o wydanie
orzeczenia
o
stopniu
niepełnosprawności; w postępowaniu
prowadzonym z wniosku o wydanie
orzeczenia zostanie dokonana ocena, czy
spełnia przesłanki do zakwalifikowania do
pilotażu kompleksowej rehabilitacji.
III. Kwalifikowanie uczestników
rehabilitacji kompleksowej

do

N/ Nie wymaga zmiany w modelu

Pytanie/rekomendacja:
Czy osoba zakwalifikowana do pilotażu w
okresie trwania programu kompleksowej
rehabilitacji
będzie
mogła
pobierać
świadczenia z zabezpieczenia społecznego,
np. rentę z tytułu niezdolności do pracy?

4

Zgłaszający:
Przedstawiciel Zespołu ds. Orzekania o
Niepełnosprawności
Pytanie/rekomendacja:
Czy przewidziano możliwość otrzymania
świadczeń w ramach projektu przez
uczestników
programu
rehabilitacji

Propozycja przyjęta/nie przyjęta Uzasadnienie

III. Kwalifikowanie uczestników do T/Zmiana w modelu wprowadzona
kompleksowej rehabilitacji, Załącznik : ORK zapewnia Uczestnikom, którzy nie
Regulamin rekrutacji i udziału w posiadają innych źródeł dochodu
rehabilitacji kompleksowej
wypłatę stypendium rehabilitacyjnego za
czas obecności na wszystkich typach
zajęć. Stypendium wynosi 120 % zasiłku
dla bezrobotnych
i przysługuje w
przypadku gdy miesięczny wymiar
2

Tak; jednym z założeń przyjętych przy
projektowaniu
ścieżek
kwalifikacji
uczestników do pilotażu kompleksowej
rehabilitacji było to, aby uczestnik
programu kompleksowej rehabilitacji miał
zabezpieczenie socjalne przez okres
realizacji tego programu (stąd przyjęto, że
jedna ze ścieżek kwalifikowania do
kompleksowej rehabilitacji będzie miała
miejsce w postępowaniach prowadzonych
z
wniosków
o
świadczenia
z zabezpieczenia społecznego - w ZUS,
KRUS, MON, MSWiA); udział w pilotażu
rehabilitacji kompleksowej nie ma wpływu
na ustalone uprawnienia do świadczeń
z zabezpieczenia społecznego.
Jednym z założeń przyjętych przy
projektowaniu
ścieżek
kwalifikacji
uczestników do pilotażu kompleksowej
rehabilitacji było to, aby uczestnik
programu kompleksowej rehabilitacji miał
zabezpieczenie socjalne przez okres
realizacji tego programu.

Nr

Zgłaszający/InstytucjaPytanie/Rekomendacja

Model - moduł
(proszę wskazać, której części modelu
dotyczy pytane/rekomendacja-rozdział,
strona dokumentu)

kompleksowej,
którzy
zostaną
zakwalifikowani do programu ale nie mają
żadnych świadczeń z zabezpieczenia
społecznego?

5

Zgłaszający:

Propozycja nowych zapisów w zakresie
zgłoszonego pytania/rekomendacji w
modelu
(proszę wpisać T/N opisać proponowaną
zmianę)
wsparcia rehabilitacyjnego wynosi co
najmniej 100 godzin. W przypadku
mniejszej liczby godzin stypendium
przyznawane
jest
proporcjonalnie,
jednakże z zastrzeżeniem, że nie może
ono być mniejsze niż 20 % zasiłku. Prawo
do stypendium szkoleniowego nie
przysługuje Uczestnikowi, jeżeli w
okresie
odbywania
rehabilitacji
kompleksowej przysługuje mu inne
stypendium, renta, dieta lub inny rodzaj
świadczenia pieniężnego w wysokości
równej lub wyższej niż stypendium
rehabilitacyjne.

V.5 Zasady realizacji usług w ORK

N/ Nie wymaga zmiany w modelu

Będzie to ustalane indywidualnie, we
współpracy z każdym uczestnikiem będzie
opracowywany
IPR;
założono,
że
maksymalny okres realizacji programu
kompleksowej rehabilitacji będzie wynosił
nie dłużej niż 12 miesięcy.

V.5 Zasady realizacji usług w ORK

N/ Nie wymaga zmiany w modelu

Zasadniczo nie, w indywidualnych
przypadkach, taka możliwość będzie
rozważana.

Przedstawiciel Zakładu Leczniczego
„Uzdrowisko Nałęczów”
Pytanie/rekomendacja:
Ile będzie trwał program kompleksowej
rehabilitacji?
6

Zgłaszający:

Propozycja przyjęta/nie przyjęta Uzasadnienie

Przedstawiciel Uniwersytetu Rzeszowskiego
Pytanie/rekomendacja:
Czy przewidziano możliwość zakupu
sprzętu/środków
ortopedycznych
dla
uczestników
pilotażu
kompleksowej
rehabilitacji?
3

Nr

7

Zgłaszający/InstytucjaPytanie/Rekomendacja

Zgłaszający:
Przedstawiciel Zespołu ds. Orzekania o
Niepełnosprawności

Model - moduł
(proszę wskazać, której części modelu
dotyczy pytane/rekomendacja-rozdział,
strona dokumentu)
III. Kwalifikowanie uczestników
rehabilitacji kompleksowej
II. Założenia pilotażowego
kompleksowej rehabilitacji.

do

Propozycja nowych zapisów w zakresie
zgłoszonego pytania/rekomendacji w
modelu
(proszę wpisać T/N opisać proponowaną
zmianę)
N/ Nie wymaga zmiany w modelu

Pilotaż
kompleksowej
rehabilitacji
obejmuje
działania
realizowane
w projekcie;
opracowane
kryteria
kwalifikowania uczestników do pilotażu
i organizacja tego procesu – nie są
rozwiązaniami systemowymi i z założenia
mogą zostać skierowane do określonej
grupy osób; założyliśmy, że dla potrzeb
realizacji
projektu
wybierzemy
i przeszkolimy
100
lekarzy
orzekających/psychologów
(w tym
z
zespołów
do
spraw
orzekania
o niepełnosprawności);
przy
takich
założeniach projektu nie ma możliwości,
aby zespoły do spraw orzekania
o niepełnosprawności
ze
wszystkich
powiatów miały możliwość kwalifikowania
uczestników do pilotażu; również lekarze
z instytucji zabezpieczenia społecznego
(ZUS, KRUS, MON, MSWiA) będą
wybierani do realizacji zadań w projekcie
(nie będą orzekać wszyscy lekarze w tych
instytucjach).

N/ Nie wymaga zmiany w modelu

Zadania związane z kwalifikowaniem
uczestników do pilotażu kompleksowej
rehabilitacji będą realizować lekarze,
którzy aktualnie orzekają w instytucjach
zabezpieczenia społecznego (ZUS, KRUS,
MON, MSWiA oraz w zespołach do spraw
orzekania o niepełnosprawności); zatem
muszą oni spełniać takie wymagania, w

modelu

Pytanie/rekomendacja:
Czy
rozważano
możliwość
„odmiejscowienia” procesu kwalifikowania
uczestników do pilotażu kompleksowej
rehabilitacji (zespoły do spraw orzekania
o niepełnosprawności wydają orzeczenia
zgodnie z właściwością miejscową, tj.
według miejsca zamieszkania; jeśli osoba
zainteresowana udziałem w pilotażu
rehabilitacji kompleksowej mieszka na
terenie powiatu, w którym żaden zespół nie
został
wybrany
do
kwalifikowania
uczestników do pilotażu – nie będzie miała
możliwości uczestniczenia w programie?

8

Zgłaszający:
Przedstawiciel Instytutu Fizjoterapii
Wydziału Medycznego Uniwersytetu
Rzeszowskiego

Kwalifikowanie
uczestników
do
rehabilitacji kompleksowej, Założenia
procesu

Pytanie/rekomendacja:
Czy zostały określone jakieś wymagania
4

Propozycja przyjęta/nie przyjęta Uzasadnienie

Nr

Zgłaszający/InstytucjaPytanie/Rekomendacja

Model - moduł
(proszę wskazać, której części modelu
dotyczy pytane/rekomendacja-rozdział,
strona dokumentu)

Propozycja nowych zapisów w zakresie
zgłoszonego pytania/rekomendacji w
modelu
(proszę wpisać T/N opisać proponowaną
zmianę)

odnoszące się do specjalizacji lekarzy, którzy
będą kwalifikować uczestników do pilotażu
kompleksowej rehabilitacji?
9

Zgłaszający:
Przedstawiciel Zespołu ds. Orzekania o
Niepełnosprawności

Propozycja przyjęta/nie przyjęta Uzasadnienie

tym odnoszące się do posiadania
specjalizacji, jakie są określone w
podmiotach zatrudniających / z którymi
współpracują.
III. Kwalifikowanie uczestników
kompleksowej rehabilitacji

do

N/ Nie wymaga zmiany w modelu

Tak; przewidziano, że za przeprowadzenie
badania i sporządzenie wymaganych
dokumentów związanych z kwalifikacją
uczestnika do pilotażu kompleksowej
rehabilitacji lekarze i
psycholodzy
otrzymają wynagrodzenie.

III. Kwalifikowanie uczestników
rehabilitacji kompleksowej

do

N/ Nie wymaga zmiany w modelu

Pozytywna opinia psychologa jest
warunkiem zakwalifikowania do pilotażu
kompleksowej rehabilitacji; oprócz tego
sformułowane zostały inne przesłanki,
których wystąpienie jest niezbędne do
skierowania uczestnika do pilotażu
kompleksowej rehabilitacji; warunki te
ocenia
lekarz
orzekający;
ścieżki
kwalifikowania zostały zaprojektowane
w taki sposób, że w pierwszym kroku
potencjalny uczestnik pilotażu trafia na

Pytanie/rekomendacja:
Czy
za
sporządzenie
dokumentów
związanych z kwalifikacją uczestnika do
pilotażu
lekarz
otrzyma dodatkowe
wynagrodzenie (wskazano na niskie
wynagrodzenia lekarzy w zespołach do
spraw orzekania o niepełnosprawności, ok.
20 zł za wydanie orzeczenia; co może
skutkować tym, że lekarze nie będą
zainteresowani realizacją dodatkowych
czynności w ramach tego wynagrodzenia)?
10

Zgłaszający:
Przedstawiciel Uniwersytetu Rzeszowskiego
Pytanie/rekomendacja:
Czy w przebiegu procesu kwalifikowania nie
należy odwrócić kolejności badań, tj.
w pierwszym kroku badanie powinien
przeprowadzać psycholog, a następnie jeśli
wyda pozytywną opinię – powinno odbyć
się badanie przez lekarza orzekającego

5

Nr

Zgłaszający/InstytucjaPytanie/Rekomendacja

Model - moduł
(proszę wskazać, której części modelu
dotyczy pytane/rekomendacja-rozdział,
strona dokumentu)

Propozycja nowych zapisów w zakresie
zgłoszonego pytania/rekomendacji w
modelu
(proszę wpisać T/N opisać proponowaną
zmianę)

(wskazano, że w przypadku negatywnej
opinii psychologa badanie przeprowadzone
przez lekarza orzekającego jest zbędne).

11

Zgłaszający:
Przedstawiciel Uniwersytetu Rzeszowskiego

badanie
do
lekarza
orzekającego,
ponieważ kwalifikacja ma miejsce
w ramach postępowań prowadzonych
z wniosków
o
świadczenia
z zabezpieczenia
społecznego;
w przypadku kwalifikacji dokonywanej
przez zespoły do spraw orzekania
o niepełnosprawności nie ma przeszkód,
aby w składzie zespołu był lekarz
i psycholog.
III. Kwalifikowanie uczestników
rehabilitacji kompleksowej

do

N/ Nie wymaga zmiany w modelu

Tak; ocena funkcjonalna,
kwalifikowania do ORK
obszary:
aktywność,
podstawowe
i przystosowanie jest
prawidłowej kwalifikacji
pilotażu.

związane

N/ Nie wymaga zmiany w modelu

Pilotaż
zakłada
intensywną
akcję
upowszechniającą model (artykuły w
prasie specjalistycznej, reklamy radiowe i
telewizyjne, wydruk i dystrybucja modelu
do potencjalnych interesariuszy - 1000
sztuk,
dystrybucja
materiałów
promocyjnych
w
instytucjach
zabezpieczenia społecznego takich jak
ZUS, KRUS, MON, MSWiA oraz zespołach
orzekania o niepełnosprawności oraz
organizacja 4 seminariów regionalnych i 1

Pytanie/rekomendacja:
Czy potrzebne jest sporządzanie przez
lekarza orzekającego formularza oceny
funkcjonalnej według klasyfikacji ICF, skoro
jest bardzo szczegółowa ocena uczestnika
pilotażu według tej klasyfikacji w ORK?
12

Zgłaszający:
Przedstawiciel Uniwersytetu Rzeszowskiego

Propozycja przyjęta/nie przyjęta Uzasadnienie

Ogólne
zagadnienia
z organizacją projektu.

Pytanie/rekomendacja:
Szeroka
kampania
informacyjno
–
promocyjna o projekcie skierowana do
środowiska lekarskiego oraz do osób z
niepełnosprawnościami; potrzeba ulotek/
broszur informacyjnych o projekcie
dostępnych
dla
wszystkich
6

która na etapie
obejmuje trzy
komunikację,
umiejętności
kluczowa dla
uczestnika do

Nr

Zgłaszający/InstytucjaPytanie/Rekomendacja

Model - moduł
(proszę wskazać, której części modelu
dotyczy pytane/rekomendacja-rozdział,
strona dokumentu)

Propozycja nowych zapisów w zakresie
zgłoszonego pytania/rekomendacji w
modelu

Propozycja przyjęta/nie przyjęta Uzasadnienie

(proszę wpisać T/N opisać proponowaną
zmianę)

zainteresowanych.

podsumowującego w celu prezentacji
modelu - wersji wstępnej i końcowej) i
upowszechnienie wiedzy na temat
możliwości udziału w projekcie wśród
organizacji i instytucji zrzeszających lub
pomagających
osobom
niepełnosprawnym.
Wrocław – 4.09.2018
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Zgłaszający:
Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i
Osób Niepełnosprawnych

III. Kwalifikowanie uczestników
rehabilitacji kompleksowej

do

N/ Nie wymaga zmiany w modelu

Nie
przewiduje
się
wykluczenia
z możliwości
udziału
w
pilotażu
rehabilitacji kompleksowej ze względu na
rodzaj niepełnosprawności / schorzenia;
jeśli osoba z niepełnosprawnością spełnia
ustalone kryteria, tj.: jest niezdolna do
pracy, jest zdolna do samoobsługi, rokuje
odzyskanie zdolności do pracy, jest zdolna
do nauki nowego zawodu, wykazuje
motywację do udziału w programie
kompleksowej rehabilitacji – może zostać
zakwalifikowana do udziału w pilotażu
kompleksowej rehabilitacji.

III. Kwalifikowanie uczestników
rehabilitacji kompleksowej

do

N/ Nie wymaga zmiany w modelu

Przyjęto jedynie takie ograniczenia
w samodzielnym funkcjonowaniu, które
nie pozwolą na samodzielny pobyt w ORK
i przeprowadzenie
kompleksowej
rehabilitacji

Pytanie/rekomendacja:
Czy będą kryteria wyłączające z możliwości
uczestnictwa w programie kompleksowej
rehabilitacji z uwagi na konkretne
schorzenia, np. psychiczne?

14

Zgłaszający:
Fundacja Dolnośląski Uniwersytet
Niepełnosprawności
Pytanie/rekomendacja:
Czy osoba samodzielnie poruszająca się na
wózku inwalidzkim będzie spełniała kryteria
samodzielności?

7

Nr

15

Zgłaszający/InstytucjaPytanie/Rekomendacja

Zgłaszający:
Pulsantis Sp. z o.o.

Model - moduł
(proszę wskazać, której części modelu
dotyczy pytane/rekomendacja-rozdział,
strona dokumentu)
III. Kwalifikowanie uczestników
rehabilitacji kompleksowej,

Propozycja nowych zapisów w zakresie
zgłoszonego pytania/rekomendacji w
modelu
(proszę wpisać T/N opisać proponowaną
zmianę)

do

N/ Nie wymaga zmiany w modelu

Przyjęto, że do pilotażu będą kierowane
osoby po złożeniu wniosku przez osobę
zainteresowaną o ustalenie uprawnień do
świadczeń pieniężnych z zabezpieczenia
społecznego (postępowania prowadzone
w ZUS, KRUS, MON i MSWiA) albo po
złożenia wniosku o wydanie orzeczenia
o niepełnosprawności i jej stopniu
(postępowania prowadzone przez zespoły
do
spraw
orzekania
o
niepełnosprawności).

III. Kwalifikowanie uczestników do
rehabilitacji kompleksowej, Organizacja
procesu

N/ Nie wymaga zmiany w modelu

Nie przewiduje się pominięcia procesu
kwalifikacji
uczestników
do
kompleksowej rehabilitacji, prowadzonej
przez podmioty (zewnętrzne) realizujące
zadania w zakresie zabezpieczenia
społecznego. Zaprojektowane ścieżki
kwalifikacji do pilotażu kompleksowej
rehabilitacji uwzględniają możliwość
zakwalifikowania uczestnika „z urzędu”,
tj. w postępowaniach prowadzonych z
wniosków
o świadczenia
z
zabezpieczenia społecznego (w ZUS,
KRUS, MON, MSWiA), jak i na wniosek
samej osoby zainteresowanej, tj.
w postępowaniach prowadzonych przez
zespoły
do
spraw
orzekania
o niepełnosprawności.

Pytanie/rekomendacja:
Czy będzie osobny wniosek osoby
niepełnosprawnej
o
przeprowadzenie
kompleksowej rehabilitacji?

16

Zgłaszajacy:
Stowarzyszenie Ambasada Sukcesu

Propozycja przyjęta/nie przyjęta Uzasadnienie

Pytanie/rekomendacja:
Czy osoby niepełnosprawne chcące
uczestniczyć w kompleksowej rehabilitacji
będą mogły się samodzielnie zgłaszać do
ośrodków rehabilitacji kompleksowej?

8

Nr

17

Zgłaszający/InstytucjaPytanie/Rekomendacja

Zgłaszający:
Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu
Pytanie / rekomendacja:
Czy te osoby, które będą uczestniczyły
w pilotażu kompleksowej rehabilitacji, a nie
będą miały żadnego zabezpieczenia
socjalnego na ten okres będą mogły liczyć
na jakieś wsparcie finansowe w ramach
projektu?

Model - moduł
(proszę wskazać, której części modelu
dotyczy pytane/rekomendacja-rozdział,
strona dokumentu)
III. Kwalifikowanie uczestników do
kompleksowej rehabilitacji, Załącznik. :
Regulamin rekrutacji i udziału w
rehabilitacji kompleksowej

Propozycja nowych zapisów w zakresie
zgłoszonego pytania/rekomendacji w
modelu

Propozycja przyjęta/nie przyjęta Uzasadnienie

(proszę wpisać T/N opisać proponowaną
zmianę)
T/Zmiana w modelu wprowadzona
ORK zapewnia Uczestnikom, którzy nie
posiadają innych źródeł dochodu
wypłatę stypendium rehabilitacyjnego za
czas obecności na wszystkich typach
zajęć. Stypendium wynosi 120 % zasiłku
dla bezrobotnych
i przysługuje w
przypadku gdy miesięczny wymiar
wsparcia rehabilitacyjnego wynosi co
najmniej 100 godzin. W przypadku
mniejszej liczby godzin stypendium
przyznawane
jest
proporcjonalnie,
jednakże z zastrzeżeniem, że nie może
ono być mniejsze niż 20 % zasiłku. Prawo
do stypendium szkoleniowego nie
przysługuje Uczestnikowi, jeżeli w
okresie
odbywania
rehabilitacji
kompleksowej przysługuje mu inne
stypendium, renta, dieta lub inny rodzaj
świadczenia pieniężnego w wysokości
równej lub wyższej niż stypendium
rehabilitacyjne.

Jednym z założeń przyjętych przy
projektowaniu
ścieżek
kwalifikacji
uczestników do pilotażu kompleksowej
rehabilitacji było to, aby uczestnik
programu kompleksowej rehabilitacji miał
zabezpieczenie socjalne przez okres
realizacji tego programu.

Rzeszów – 7.09.2018
18

Zgłaszający:
Przedstawiciel Uniwersytetu Rzeszowskiego

III. Kwalifikowanie uczestników
rehabilitacji kompleksowej.

do

Pytanie/rekomendacja:
Czy zostało określone kryterium wieku
potencjalnego uczestnika, które umożliwia
udział
w
pilotażu
rehabilitacji
9

N/ Nie wymaga zmiany w modelu

Kryterium wieku potencjalnego uczestnika
jest determinowane celami realizacji
projektu; celem programu rehabilitacji
kompleksowej jest aktywizacja zawodowa
(przywrócenie zdolności do pracy /
włączenie
do
funkcjonowania
na
otwartym rynku pracy), zatem pilotaż jest

Nr

Zgłaszający/InstytucjaPytanie/Rekomendacja

Model - moduł
(proszę wskazać, której części modelu
dotyczy pytane/rekomendacja-rozdział,
strona dokumentu)

Propozycja nowych zapisów w zakresie
zgłoszonego pytania/rekomendacji w
modelu
(proszę wpisać T/N opisać proponowaną
zmianę)

kompleksowej?

19

Zgłaszający:
Przedstawiciel Uniwersytetu Rzeszowskiego

skierowany do osób w tzw. wieku
produkcyjnym (powyżej 18 r. życia). ), przy
czym dla kobiet górna granica wieku to 55
lat, zaś dla mężczyzn – 60 lat. a).
III. Kwalifikowanie uczestników
rehabilitacji kompleksowej

do

N/ Nie wymaga zmiany w modelu

Istnieje
możliwość
przeprowadzenia
kwalifikacji uczestnika do pilotażu
kompleksowej rehabilitacji z inicjatywy
osoby
zainteresowanej
udziałem
w projekcie; w takim przypadku osoba
zainteresowana powinna złożyć wniosek
w powiatowym zespole do spraw
orzekania
o
niepełnosprawności
o wydanie
orzeczenia
o
stopniu
niepełnosprawności; w postępowaniu
prowadzonym z wniosku o wydanie
orzeczenia zostanie dokonana ocena, czy
spełnia przesłanki do zakwalifikowania do
pilotażu kompleksowej rehabilitacji.

III. Kwalifikowanie uczestników do
rehabilitacji kompleksowej, Organizacja
procesu, str. 25.

N/ Nie wymaga zmiany w modelu

Tak; jednym z założeń przyjętych przy
projektowaniu
ścieżek
kwalifikacji
uczestników do pilotażu kompleksowej
rehabilitacji było to, aby uczestnik
programu kompleksowej rehabilitacji miał
zabezpieczenie socjalne przez okres
realizacji tego programu (stąd przyjęto, że
jedna ze ścieżek kwalifikowania do
kompleksowej rehabilitacji będzie miała
miejsce w postępowaniach prowadzonych
z
wniosków
o
świadczenia
z zabezpieczenia społecznego - w ZUS,
KRUS, MON, MSWiA); udział w pilotażu

Pytanie/rekomendacja:
Czy osoba zainteresowana udziałem
w programie rehabilitacji kompleksowej
będzie mogła sama zgłosić swoje
uczestnictwo?

20

Zgłaszający:
Przedstawiciel Zespołu ds. Orzekania o
Niepełnosprawności

Propozycja przyjęta/nie przyjęta Uzasadnienie

Pytanie/rekomendacja:
Czy osoba zakwalifikowana do pilotażu w
okresie trwania programu kompleksowej
rehabilitacji
będzie
mogła
pobierać
świadczenia z zabezpieczenia społecznego,
np. rentę z tytułu niezdolności do pracy?

10

Nr

Zgłaszający/InstytucjaPytanie/Rekomendacja

Model - moduł
(proszę wskazać, której części modelu
dotyczy pytane/rekomendacja-rozdział,
strona dokumentu)

Propozycja nowych zapisów w zakresie
zgłoszonego pytania/rekomendacji w
modelu

Propozycja przyjęta/nie przyjęta Uzasadnienie

(proszę wpisać T/N opisać proponowaną
zmianę)
rehabilitacji kompleksowej nie ma wpływu
na ustalone uprawnienia do świadczeń
z zabezpieczenia społecznego.

21

Zgłaszający:
Przedstawiciel Zespołu ds. Orzekania o
Niepełnosprawności

Ogólne
zagadnienia
z organizacją projektu.

związane T/Zmiana w modelu wprowadzona
.

Pytanie/rekomendacja:
Czy przewidziano możliwość otrzymania
świadczeń w ramach projektu przez
uczestników
programu
rehabilitacji
kompleksowej,
którzy
zostaną
zakwalifikowani do programu ale nie mają
żadnych świadczeń z zabezpieczenia
społecznego?

22

Zgłaszający:

V. Zasady realizacji usług w ORK.

ORK zapewnia Uczestnikom, którzy nie
posiadają innych źródeł dochodu
wypłatę stypendium rehabilitacyjnego za
czas obecności na wszystkich typach
zajęć. Stypendium wynosi 120 % zasiłku
dla bezrobotnych
i przysługuje w
przypadku gdy miesięczny wymiar
wsparcia rehabilitacyjnego wynosi co
najmniej 100 godzin. W przypadku
mniejszej liczby godzin stypendium
przyznawane
jest
proporcjonalnie,
jednakże z zastrzeżeniem, że nie może
ono być mniejsze niż 20 % zasiłku. Prawo
do stypendium szkoleniowego nie
przysługuje Uczestnikowi, jeżeli w
okresie
odbywania
rehabilitacji
kompleksowej przysługuje mu inne
stypendium, renta, dieta lub inny rodzaj
świadczenia pieniężnego w wysokości
równej lub wyższej niż stypendium
rehabilitacyjne.
N/ Nie wymaga zmiany w modelu

Przedstawiciel Zakładu Leczniczego
„Uzdrowisko Nałęczów”
Pytanie/rekomendacja:
11

Jednym z założeń przyjętych przy
projektowaniu
ścieżek
kwalifikacji
uczestników do pilotażu kompleksowej
rehabilitacji było to, aby uczestnik
programu kompleksowej rehabilitacji miał
zabezpieczenie socjalne przez okres
realizacji tego programu.

Będzie to ustalane indywidualnie, we
współpracy z każdym uczestnikiem będzie
opracowywany
IPR;
założono,
że
maksymalny okres realizacji programu
kompleksowej rehabilitacji będzie wynosił

Nr

Zgłaszający/InstytucjaPytanie/Rekomendacja

Model - moduł
(proszę wskazać, której części modelu
dotyczy pytane/rekomendacja-rozdział,
strona dokumentu)

Propozycja nowych zapisów w zakresie
zgłoszonego pytania/rekomendacji w
modelu
(proszę wpisać T/N opisać proponowaną
zmianę)

Ile będzie trwał program kompleksowej
rehabilitacji?
23

Zgłaszający:

Propozycja przyjęta/nie przyjęta Uzasadnienie

nie dłużej niż 12 miesięcy.
V.5 Zasady realizacji usług w ORK

N/ Nie wymaga zmiany w modelu

Zasadniczo nie, w indywidualnych
przypadkach, taka możliwość będzie
rozważana.

N/ Nie wymaga zmiany w modelu

Pilotaż
kompleksowej
rehabilitacji
obejmuje
działania
realizowane
w projekcie;
opracowane
kryteria
kwalifikowania uczestników do pilotażu
i organizacja tego procesu – nie są
rozwiązaniami systemowymi i z założenia
mogą zostać skierowane do określonej
grupy osób; założyliśmy, że dla potrzeb
realizacji
projektu
wybierzemy
i przeszkolimy
100
lekarzy
orzekających/psychologów
(w tym
z
zespołów
do
spraw
orzekania
o niepełnosprawności);
przy
takich
założeniach projektu nie ma możliwości,
aby zespoły do spraw orzekania
o niepełnosprawności
ze
wszystkich
powiatów miały możliwość kwalifikowania
uczestników do pilotażu; również lekarze
z instytucji zabezpieczenia społecznego
(ZUS, KRUS, MON, MSWiA) będą

Przedstawiciel Uniwersytetu Rzeszowskiego
Pytanie/rekomendacja:
Czy przewidziano możliwość zakupu
sprzętu/środków
ortopedycznych
dla
uczestników
pilotażu
kompleksowej
rehabilitacji?
24

Zgłaszający:
Przedstawiciel Zespołu ds. Orzekania o
Niepełnosprawności

III. Kwalifikowanie uczestników
rehabilitacji kompleksowej

do

Rozdział II. Założenia pilotażowego
modelu kompleksowej rehabilitacji

Pytanie/rekomendacja:
Czy
rozważano
możliwość
„odmiejscowienia” procesu kwalifikowania
uczestników do pilotażu kompleksowej
rehabilitacji (zespoły do spraw orzekania
o niepełnosprawności wydają orzeczenia
zgodnie z właściwością miejscową, tj.
według miejsca zamieszkania; jeśli osoba
zainteresowana udziałem w pilotażu
rehabilitacji kompleksowej mieszka na
terenie powiatu, w którym żaden zespół nie
został
wybrany
do
kwalifikowania
uczestników do pilotażu – nie będzie miała
możliwości uczestniczenia w programie?
12

Nr

Zgłaszający/InstytucjaPytanie/Rekomendacja

Model - moduł
(proszę wskazać, której części modelu
dotyczy pytane/rekomendacja-rozdział,
strona dokumentu)

Propozycja nowych zapisów w zakresie
zgłoszonego pytania/rekomendacji w
modelu

Propozycja przyjęta/nie przyjęta Uzasadnienie

(proszę wpisać T/N opisać proponowaną
zmianę)
wybierani do realizacji zadań w projekcie
(nie będą orzekać wszyscy lekarze w tych
instytucjach).

25

Zgłaszający:
Przedstawiciel Instytutu Fizjoterapii
Wydziału Medycznego Uniwersytetu
Rzeszowskiego

III. Kwalifikowanie uczestników do
rehabilitacji kompleksowej, Założenia
procesu

N/ Nie wymaga zmiany w modelu

Założyliśmy,
że
zadania
związane
z kwalifikowaniem
uczestników
do
pilotażu kompleksowej rehabilitacji będą
realizować lekarze, którzy aktualnie
orzekają w instytucjach zabezpieczenia
społecznego (ZUS, KRUS, MON, MSWiA
oraz w zespołach do spraw orzekania
o niepełnosprawności); zatem muszą oni
spełniać takie wymagania, w tym
odnoszące się do posiadania specjalizacji,
jakie są określone w podmiotach
zatrudniających / z którymi współpracują.

Ogólne
zagadnienia
z organizacją projektu.

N/ Nie wymaga zmiany w modelu

Tak; przewidziano, że za przeprowadzenie
badania i sporządzenie wymaganych
dokumentów związanych z kwalifikacją
uczestnika do pilotażu kompleksowej
rehabilitacji lekarze i
psycholodzy
otrzymają wynagrodzenie.

Pytanie/rekomendacja:
Czy zostały określone jakieś wymagania
odnoszące się do specjalizacji lekarzy, którzy
będą kwalifikować uczestników do pilotażu
kompleksowej rehabilitacji?
26

Zgłaszający:
Przedstawiciel Zespołu ds. Orzekania o
Niepełnosprawności

związane

Pytanie/rekomendacja:
Czy
za
sporządzenie
dokumentów
związanych z kwalifikacją uczestnika do
pilotażu
lekarz
otrzyma dodatkowe
wynagrodzenie (wskazano na niskie
wynagrodzenia lekarzy w zespołach do
spraw orzekania o niepełnosprawności, ok.
20 zł za wydanie orzeczenia; co może
skutkować tym, że lekarze nie będą
zainteresowani realizacją dodatkowych
czynności w ramach tego wynagrodzenia)?
13

Nr

27

Zgłaszający/InstytucjaPytanie/Rekomendacja

Zgłaszający:
Przedstawiciel Uniwersytetu Rzeszowskiego

Model - moduł
(proszę wskazać, której części modelu
dotyczy pytane/rekomendacja-rozdział,
strona dokumentu)

Propozycja nowych zapisów w zakresie
zgłoszonego pytania/rekomendacji w
modelu
(proszę wpisać T/N opisać proponowaną
zmianę)

III. Kwalifikowanie uczestników
rehabilitacji kompleksowej

do

N/ Nie wymaga zmiany w modelu

Pozytywna opinia psychologa jest
warunkiem zakwalifikowania do pilotażu
kompleksowej rehabilitacji; oprócz tego
sformułowane zostały inne przesłanki,
których wystąpienie jest niezbędne do
skierowania uczestnika do pilotażu
kompleksowej rehabilitacji; warunki te
ocenia
lekarz
orzekający;
ścieżki
kwalifikowania zostały zaprojektowane
w taki sposób, że w pierwszym kroku
potencjalny uczestnik pilotażu trafia na
badanie
do
lekarza
orzekającego,
ponieważ kwalifikacja ma miejsce
w ramach postępowań prowadzonych
z wniosków
o
świadczenia
z zabezpieczenia
społecznego;
w przypadku kwalifikacji dokonywanej
przez zespoły do spraw orzekania
o niepełnosprawności nie ma przeszkód,
aby w składzie zespołu był lekarz
i psycholog.

III. Kwalifikowanie uczestników
rehabilitacji kompleksowej

do

N/ Nie wymaga zmiany w modelu

Tak; ocena funkcjonalna,
kwalifikowania do ORK
obszary:
aktywność,
podstawowe
i przystosowanie jest
prawidłowej kwalifikacji
pilotażu.

Pytanie/rekomendacja:
Czy w przebiegu procesu kwalifikowania nie
należy odwrócić kolejności badań, tj.
w pierwszym kroku badanie powinien
przeprowadzać psycholog, a następnie jeśli
wyda pozytywną opinię – powinno odbyć
się badanie przez lekarza orzekającego
(wskazano, że w przypadku negatywnej
opinii psychologa badanie przeprowadzone
przez lekarza orzekającego jest zbędne).

28

Zgłaszający:
Przedstawiciel Uniwersytetu Rzeszowskiego

Propozycja przyjęta/nie przyjęta Uzasadnienie

Pytanie/rekomendacja:
Czy potrzebne jest sporządzanie przez
lekarza orzekającego formularza oceny
funkcjonalnej według klasyfikacji ICF, skoro
jest bardzo szczegółowa ocena uczestnika
pilotażu według tej klasyfikacji w ORK.
14

która na etapie
obejmuje trzy
komunikację,
umiejętności
kluczowa dla
uczestnika do

Nr

29

Model - moduł

Zgłaszający/InstytucjaPytanie/Rekomendacja

(proszę wskazać, której części modelu
dotyczy pytane/rekomendacja-rozdział,
strona dokumentu)

Zgłaszający:
Przedstawiciel Uniwersytetu Rzeszowskiego

Ogólne
zagadnienia
z organizacją projektu.

związane

Propozycja nowych zapisów w zakresie
zgłoszonego pytania/rekomendacji w
modelu

Propozycja przyjęta/nie przyjęta Uzasadnienie

(proszę wpisać T/N opisać proponowaną
zmianę)
N/ Nie wymaga zmiany w modelu

Pytanie/rekomendacja:
Szeroka
kampania
informacyjno
–
promocyjna o projekcie skierowana do
środowiska lekarskiego oraz do osób z
niepełnosprawnościami; potrzeba ulotek/
broszur informacyjnych o projekcie
dostępnych
dla
wszystkich
zainteresowanych.

Zasadne jest skierowanie informacji
o realizowanym
projekcie
do
jak
najszerszej
wiadomości
oraz
przygotowanie
materiałów
informacyjnych o programie rehabilitacji
kompleksowej.

Warszawa – 11.09.2018
30

Zgłaszający:
przedstawiciel
stowarzyszenia
niepełnosprawnych

osób

III. Kwalifikowanie uczestników
rehabilitacji kompleksowej

do

N/ Nie wymaga zmiany w modelu

Nie przewiduje się udziału w pilotażu osób
niezdolnych do samoobsługi. Zdolność do
samoobsługi – rozumiemy jako możliwość
wykonywania
samodzielnie
podstawowych
czynności
dnia
codziennego, takich jak np.: poruszanie
się, mycie, ubieranie, jedzenie. Jest to
warunek niezbędny do prawidłowego
funkcjonowania w ORK.

III. Kwalifikowanie uczestników
rehabilitacji kompleksowej

do

N/ Nie wymaga zmiany w modelu

Wszystkie osoby, które spełnią kryteria
niezbędne do zakwalifikowania na
rehabilitację, będą mogły w niej
uczestniczyć. W przypadku osoby, będącej
w trakcie leczenia i wykorzystującej okres
zasiłkowy, nie ma przeszkód, aby osoba
taka złożyła wniosek o wydanie orzeczenia
o
stopniu
niepełnosprawności

Pytanie/rekomendacja:
Czy osoby, które nie są zdolne do
samodzielnej egzystencji będą mogły
uczestniczyć w rehabilitacji kompleksowej?
31

Zgłaszający:
przedstawiciel urzędu marszałkowskiego
Pytanie/rekomendacja:
Czy osoby, które są w trakcie leczenia np.
szpitalnego po urazie, będą mogły być
kierowane na rehabilitację kompleksową
bezpośrednio ze szpitala?

15

Model - moduł

Zgłaszający/InstytucjaPytanie/Rekomendacja

Nr

(proszę wskazać, której części modelu
dotyczy pytane/rekomendacja-rozdział,
strona dokumentu)

Propozycja nowych zapisów w zakresie
zgłoszonego pytania/rekomendacji w
modelu

Propozycja przyjęta/nie przyjęta Uzasadnienie

(proszę wpisać T/N opisać proponowaną
zmianę)
z zaznaczeniem celu - rehabilitacja i w
postępowaniu prowadzonym przez zespół
ds. orzekania o niepełnosprawności
zostanie dokonana ocena, czy spełnia ona
przesłanki do zakwalifikowania do pilotażu
rehabilitacji kompleksowej.

32

Zgłaszający:
Lekarz z ośrodka rehabilitacji

III. Kwalifikowanie uczestników
rehabilitacji kompleksowej

do

N/ Nie wymaga zmiany w modelu

W pilotażu przewidziano, że o potrzebie
rehabilitacji będą orzekali lekarze/komisje
ZUS, KRUS, MON, MSWiA oraz zespoły do
spraw orzekania o niepełnosprawności. W
przyszłości, w modelu docelowym i po
zmianie
przepisów
prawa,
krąg
podmiotów orzekających może się
zmienić.

IV.1 Ocena kompetencji zawodowych

N/ Nie wymaga zmiany w modelu

W pierwszych dniach pobytu w ORK
zostanie
przeprowadzona
ocena
kompetencji zawodowych i na jej
podstawie
zostanie
przygotowany
indywidualny program rehabilitacji. To
działanie powinno zapewnić optymalny
przebieg procesu rehabilitacji.

IV.3 Moduł zawodowy

N/ Nie wymaga zmiany w modelu

Pytanie/rekomendacja:
Możliwość kierowania na rehabilitację
kompleksową przez lekarzy pracujący w
ośrodkach rehabilitacyjnych.
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Zgłaszający:
Lekarz z ośrodka rehabilitacji
Pytanie/rekomendacja:
Propozycja kilkudniowej obserwacji w ORK,
tak aby upewnić się, że osoba radzi sobie z
procesem rehabilitacji.
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Zgłaszający:
Przedstawiciel
stowarzyszenia
niepełnosprawnych

osób

Pytanie/rekomendacja:
▪

potrzeba
szerokiej
kampanii
informacyjno-promocyjnej
skierowanej do różnych środowisk
(lekarzy, osób niepełnosprawnych);
16

1.

Pilotaż zakłada intensywną akcję
upowszechniającą model (artykuły w
prasie
specjalistycznej,
reklamy
radiowe i telewizyjne, wydruk i
dystrybucja modelu do potencjalnych
interesariuszy - 1000 sztuk, dystrybucja
materiałów
promocyjnych
w
instytucjach
zabezpieczenia
społecznego takich jak ZUS, KRUS,
MON,
MSWiA
oraz
zespołach

Zgłaszający/InstytucjaPytanie/Rekomendacja

Nr

▪

▪

Model - moduł
(proszę wskazać, której części modelu
dotyczy pytane/rekomendacja-rozdział,
strona dokumentu)

czy w ORK będą pracowali również
pośrednicy pracy, pracownicy
socjalni ?
czy
osoba
po
ukończeniu
rehabilitacji otrzyma zaświadczenie
o zdobyciu nowego zawodu?

Propozycja nowych zapisów w zakresie
zgłoszonego pytania/rekomendacji w
modelu

Propozycja przyjęta/nie przyjęta Uzasadnienie

(proszę wpisać T/N opisać proponowaną
zmianę)
orzekania o niepełnosprawności oraz
organizacja 4 seminariów regionalnych
i 1 podsumowującego w celu
prezentacji modelu - wersji wstępnej i
końcowej) i upowszechnienie wiedzy
na temat możliwości udziału w
projekcie wśród organizacji i instytucji
zrzeszających
lub
pomagających
osobom niepełnosprawnym.
2. W ORK będą zatrudnieni pośrednicy
pracy, nie przewiduje się natomiast
zatrudnienia pracowników socjalnych.
3. Katalog możliwych rodzajów form
pozaszkolnych
w
ramach
przekwalifikowania
zawodowego
przeznaczonych dla osób dorosłych
możliwych do realizacji w ramach
projektu obejmie wsparcie w postaci:
• Kwalifikacyjnych
kursów
zawodowych.
• Kursów
umiejętności
zawodowych.
• Kursów przygotowujących do
egzaminu czeladniczego.
• Innych kursów umożliwiających
uzyskiwanie
i
uzupełnianie
wiedzy, umiejętności i kwalifikacji
zawodowych.
Uczestnik rehabilitacji kompleksowej
po ukończeniu rehabilitacji uzyska
nowe kwalifikacje zawodowe lub
zostanie przekwalifikowany, czego
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Nr

Zgłaszający/InstytucjaPytanie/Rekomendacja

Model - moduł
(proszę wskazać, której części modelu
dotyczy pytane/rekomendacja-rozdział,
strona dokumentu)

Propozycja nowych zapisów w zakresie
zgłoszonego pytania/rekomendacji w
modelu

Propozycja przyjęta/nie przyjęta Uzasadnienie

(proszę wpisać T/N opisać proponowaną
zmianę)
potwierdzeniem
zaświadczenie/certyfikat
przeprowadzonym
zaliczeniu/egzaminie.
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