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 Indywidualny Program Rehabilitacji jako kluczowy element rehabilitacji
Gdańsk/Wrocław/Rzeszów/Warszawa

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)

Gdańsk - 30.08.2018
1

Pytanie/rekomendacja:

V.5. Zasady realizacji usług w ORK

T/zmiana w modelu wprowadzona

Czy będzie możliwa rezygnacja uczestnika z
pobytu w ORK w dowolnym momencie?
Propozycja wprowadzenia zapisu o
możliwości rezygnacji w dowolnym
momencie?

Uczestnik ma możliwość zrezygnowania z
realizacji IPR po 2-tygodniowym okresie
próbnym. W wypadku rezygnacji
Uczestnik
podpisuje
deklarację
odstąpienia do udziału w kompleksowej
rehabilitacji z podaniem przyczyny
rezygnacji. Rezygnacja po podpisaniu IPR,
po okresie próbnym, będzie skutkowała
zwrotem
dotychczas
poniesionych
kosztów na rehabilitację danej osoby.
Wyjątek stanowi sytuacja, gdy przyczyną
nieukończenia
rehabilitacji
kompleksowej
było
podjęcie
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub
działalności gospodarczej. W nagłych
sytuacjach losowych Kierownik Projektu
na wniosek kierownictwa ORK może
odstąpić od kary finansowej. W wypadku
konieczności przerwania udziału w
1

Ze względu na dobrowolność udziału w
Projekcie
powinna
wystąpić
taka
możliwość.

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)
kompleksowej rehabilitacji Uczestnik w
uzasadnionych
przypadkach
ma
możliwość wystąpienia do Kierownika
Projektu o wznowienie udziału w
Projekcie.

2

Pytanie/rekomendacja:
Czy będzie możliwy pobyt w ORK powyżej
12
miesięcy?
W
uzasadnionych
przypadkach jeżeli wystąpi taka potrzeba
należy rozważyć wydłużenie pobytu
powyżej 12 miesięcy.

3

Pytanie/rekomendacja:

V.5. Zasady realizacji usług w ORK oraz
Regulamin rekrutacji i udziału w
rehabilitacji kompleksowej

V.5 Zasady realizacji usług w ORK

Czy model zakłada okres próby dla
uczestnika ?

4

Pytanie/rekomendacja:

T/zmiana w modelu wprowadzona
Okres pobytu w ORK uzależniony jest od
czasu niezbędnego na realizacje IPR, ale
nie dłużej niż 12 miesięcy. Zespół
rehabilitacyjny może podjąć decyzje o
wydłużeniu pobytu w ORK jeżeli będzie to
miało wpływ na pozytywne zakończenie
procesu rehabilitacji kompleksowej i
zostanie odpowiednio umotywowane w
IPR. Pobyt w ORK może być wydłużony
maksymalnie do 15 miesięcy po
uzyskaniu zgody Kierownika Projektu.
T/zmiana w modelu wprowadzona

12.

Uczestnik po ocenie kompetencji
zawodowych w ORK, przejdzie okres
próbny. Okres ten będzie wynosił
maksymalnie 14 dni (10 dni działań
rehabilitacyjnych).

V.5 Zasady realizacji usług w ORK

N/ Nie wymaga zmiany w modelu

Czy jest możliwość dopuszczenia agencji
zatrudnienia do realizacji w modelu
rehabilitacji zawodowej, w szczególności w
zakresie pośrednictwa pracy ?
2

Uczestnik może wymagać wydłużonego
pobytu np.: ze względu na przerwę w
pobycie w ORK spowodowaną chorobą.
Jeżeli wydłużenie rehabilitacji pozwoli na
skuteczną rehabilitację zaleca się jej
wydłużenie.

Okres adaptacji w ORK oraz obserwacja
uczestnika, zaangażowanie było zgłaszane
przez wielu uczestników seminarium,
rozwiązanie takie występuje również na
Litwie i w Berlinie, wpływa to na lepszy
efekt rehabilitacji.
W
celu
realizacji
kompleksowej
rehabilitacji ORK ma zapewnić całość usług,
jeżeli nie będzie możliwa samodzielna
realizacja dopuszcza się utworzenie
konsorcjum. W zakresie rehabilitacji
zawodowej ORK ma funkcjonować m.in. w

Nr

Model - moduł

Zgłaszający/InstytucjaPytanie/Rekomendacja

(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)
oparciu o przepisy ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w
zakresie prowadzenia pośrednictwa pracy.

5

Pytanie/rekomendacja:
Czy
zostaną
dookreślone
niepełnosprawności?

6

grupy

Pytanie/rekomendacja:
Czy Projekt dopuści do udziału uczestników
z niepełnosprawnością intelektualną?

III. Kwalifikowanie uczestników
rehabilitacji kompleksowej

do

N/ Nie wymaga zmiany w modelu

III. Kwalifikowanie uczestników
rehabilitacji kompleksowej

do

N/ Nie wymaga zmiany w modelu

3

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.
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.

Nr

7

Zgłaszający/InstytucjaPytanie/Rekomendacja

Pytanie/rekomendacja:

Model - moduł
(proszę wskazać, której części modelu
dotyczy pytane/rekomendacja-rozdział,
strona dokumentu)
V. 5 Zasady realizacji usług w ORK

Pytanie/rekomendacja:

Propozycja przyjęta/nie przyjęta Uzasadnienie

(proszę wpisać T/N opisać proponowaną
zmianę)
T/zmiana w modelu wprowadzona

Czy rekrutacja uczestników odbędzie się
przed podpisaniem umowy z ORK ?

8

Propozycja nowych zapisów w zakresie
zgłoszonego pytania/rekomendacji w
modelu

Do ORK będą kierowani uczestnicy od
pierwszego dnia określonego w umowie.

Przy podpisaniu umowy z ORK zostanie
wskazany termin rozpoczęcia realizacji
usług, co pozwoli to efektywne
wykorzystanie potencjału kadrowego,
sprzętowego oraz lokalowego.

V. 5 Zasady realizacji usług w ORK

N/ Nie wymaga zmiany w modelu

Projekt zakłada udział osób wymagających
kompleksowej rehabilitacji, nie zakłada się
rezygnacji z części rehabilitacji.

Czy każdy uczestnik musi uczestniczyć w
kompleksowej rehabilitację, czy np. jeśli nie
ma potrzeby medycznej można z niej
zrezygnować?
9

Pytanie/rekomendacja:
Czy jest możliwe, żeby ORK realizowany był
przez podmiot zajmujący się wyłącznie
szkoleniami ze względu na cel główny
kompleksowej rehabilitacji ?

V. 5 Zasady realizacji usług w ORK

N/ Nie wymaga zmiany w modelu

ORK musi realizować kompleksową
rehabilitację, dopuszcza się pełnienie
Lidera przez podmiot zajmujący się
szkoleniami.

10

Pytanie/rekomendacja:

V. 5 Zasady realizacji usług w ORK

N/ Nie wymaga zmiany w modelu

ORK musi realizować kompleksową
rehabilitację, dopuszcza się pełnienie
Lidera przez podmiot leczniczy, lecz we
współpracy z podmiotem szkoleniowym.

IV.2 Indywidualny Program Rehabilitacji

N/ Nie wymaga zmiany w modelu

Rehabilitacja będzie realizowana zgodnie z
IPR, czas realizacji poszczególnych
modułów będzie określony w IPR.

V. 5 Zasady realizacji usług w ORK

N/ Nie wymaga zmiany w modelu

Firmy w ramach przetargu będą mogły
startować jedynie w formule konsorcjum.

Czy jest możliwe żeby ORK realizowany był
przez pomiot leczniczy, a pozostałe usługi
będą kupowane na zewnątrz ?
11

Pytanie/rekomendacja:
Czy poszczególne elementy rehabilitacji
(medyczny, psychospołeczny i zawodowy)
będą
realizowane
w
podobnych
proporcjach ?

12

Pytanie/rekomendacja:
Czy do przetargu będą dopuszczone firmy
na zasadzie partnerstwa ?

4

Nr

13

Zgłaszający/InstytucjaPytanie/Rekomendacja

Pytanie/rekomendacja:

Model - moduł
(proszę wskazać, której części modelu
dotyczy pytane/rekomendacja-rozdział,
strona dokumentu)
IV.3. Moduł zawodowy

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

Model nie zakłada realizacji staży
zawodowych
jedynym
formami
aktywizacji zawodowej przewidzianymi w
modelu są; uzyskanie zatrudnienia lub
uruchamianie Jednakże zakłada się, ze w
ramach realizacji działań w zakresie
pośrednictwa pracy, pośrednik może
wyszukać i uzupełnić ofertę o staże
finansowane ze środków zewnętrznych
(PUP, projekty UE). własnej działalności
gospodarczej.

N/ Nie wymaga zmiany w modelu

W Projekcie przewiduje się udział
wyłącznie osób samodzielnych, wymagania
wobec ORK nie dają szans na stworzenie
warunków dla osób niesamodzielnych.

T/zmiana w modelu wprowadzona

Problem zgłoszony przez uczestników jako
dość powszechny, jeżeli uczestnik będzie
zakwalifikowany do ORK, jednak nie będzie
miał możliwości zapewnienia opieki nad
dzieckiem, lub dziecko będzie źle
tolerowało rozłąkę - wskazana jest pomoc
ORK w tym zakresie.

Czy możliwa będzie realizacji staży
zawodowych
u
pracodawców,
w
szczególności u osób, które od dłuższego
czasu pozostawały bez pracy?

14

Pytanie/rekomendacja:
Czy Projekt bierze pod uwagę osoby
niesamodzielne, które mają potencjał
powrotu do samodzielności właśnie
poprzez rehabilitację kompleksową ?

15

Pytanie/rekomendacja:

III. Kwalifikowanie uczestników
rehabilitacji kompleksowej

do

V. 5 Zasady realizacji usług w ORK

Czy Projekt uwzględni pobyt rodzica z
dzieckiem w ORK ?

16

Pytanie/rekomendacja:
Dlaczego w obecnym systemie brakuje
szkoleń dla lekarzy orzeczników, co
skutkuje
złą
kwalifikacją
osób
niepełnosprawnych ?

ORK zapewnia opiekę przedszkolną dla
dzieci uczestników i pokrywa koszty tej
opieki.

III. Kwalifikowanie uczestników
rehabilitacji kompleksowej

do

5

Propozycja przyjęta/nie przyjęta Uzasadnienie

N/ Nie wymaga zmiany w modelu

Zakłada się przeprowadzenie szkoleń dla
100
lekarzy
orzekających
oraz
psychologów w 4 makroregionach.

Nr

17

Zgłaszający/InstytucjaPytanie/Rekomendacja

Pytanie/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)

IV.1 Ocena kompetencji zawodowych

N/ Nie wymaga zmiany w modelu

Lista kodów wg ICF jest dostępna w
załączniku - Karta Oceny Funkcjonalnej ICF w modelu rehabilitacji kompleksowej
oraz Indywidualny profil kategorialny do
oceny kompetencji zawodowych wg ICF

IV.2 Indywidualny Program Rehabilitacji

N/ Nie wymaga zmiany w modelu

W rehabilitacji kompleksowej bardzo
ważna jest motywacja realizowana w
module psychospołecznym, w tym
przypadku zespół rehabilitacyjny powinien
wzmocnić działania psychospołeczne i
rozpoznać problem uczestnika.

IV.3 Moduł zawodowy

N/ Nie wymaga zmiany w modelu

Działania w tym zakresie będą realizowane
w module zawodowym.

V. 5 Zasady realizacji usług w ORK

N/ Nie wymaga zmiany w modelu

Większość
uczestników
seminarium
wnioskowało o zwiększenie udziału
rehabilitacji ambulatoryjnej, gdyż ich
zdaniem pobyt ambulatoryjny będzie miał
lepszy wpływ na stan psychiczny
uczestników
oraz
zapewnienie
funkcjonowania w życiu domowym. W
obecnym układzie w modelu zakłada się
następujące proporcje: tryb stacjonarny -

Czy w zakresie kwalifikacji według ICF
będzie podana lista kodów, według której
będzie dokonywana ocena ?

18

Pytanie/rekomendacja:
Co będzie w przypadku, gdy uczestnik po
miesiącu
nie
będzie
wykazywał
zainteresowania rehabilitacją, a nie będzie
chciał zrezygnować z pobytu ?

19

Pytanie/rekomendacja:
Czy w Projekcie jest przewidziana
współpraca z pracodawcami, bieżące
poznawanie się z przyszłym pracodawcą,
założenie - pracownik z możliwością
zatrudnienia,
listy
intencyjne
z
pracodawcami, którzy złożą deklaracje
zatrudnienia
osoby
o
określonych
kwalifikacjach ?

20

Pytanie/rekomendacja:

Propozycja przyjęta/nie przyjęta Uzasadnienie

Czy jest możliwa zmiana modelu, żeby
zwiększyć pobyt ambulatoryjny, gdyż
stacjonarny niewłaściwie wpłynie na
uczestnika ?

6

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)
75 %, tryb niestacjonarny - 25 %. Proporcje
te mogą ulec weryfikacji w toku wdrożenia
pilotażowego
modelu
rehabilitacji
kompleksowej.

21

Pytanie/rekomendacja:

V.4 Moduł psychospołeczny

N/ Nie wymaga zmiany w modelu

Kontakty z rodziną będą realizowane w
module psychospołecznym.

IV.1 Ocena kompetencji zawodowych

N/ Nie wymaga zmiany w modelu

Badanie będzie w realizowane w czasie
zapewniającym
prawidłową
jakość
badania. Weryfikacji oceny kompetencji
zawodowych służy także -2-tygodniowy
okres próbny.

Pytanie/rekomendacja:

V. 5 Zasady realizacji usług w ORK

N/ Nie wymaga zmiany w modelu

Czy osoba z orzeczoną niezdolnością do
pracy (ZUS) po procesie kompleksowej
rehabilitacji utraci świadczenia rentowe?

III. Kwalifikowanie uczestników
rehabilitacji kompleksowej

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.

Czy jest możliwe zwiększenie w modelu
kontaktu uczestnika z rodziną ?
22

Pytanie/rekomendacja:
Czy można wydłużyć czas oceny
kompetencji, żeby z jak największą
dokładnością dokonać właściwej oceny?

23

do

7

Nr

24

Zgłaszający/InstytucjaPytanie/Rekomendacja

Pytanie/rekomendacja:

Model - moduł
(proszę wskazać, której części modelu
dotyczy pytane/rekomendacja-rozdział,
strona dokumentu)
V.5 Zasady realizacji usług w ORK

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

Nie zakłada się w projekcie ponownego
powrotu uczestnika do ORK.

Czy uczestnicy będą mogli korzystać więcej
niż z jednego cyklu rehabilitacji?

25

Pytanie/rekomendacja:
Czy osoba całkowicie niewidoma będzie
uznana za niesamodzielną w sytuacji kiedy
z powodu braku wzroku ma trudności z
wykonywaniem czynności?

26

Pytanie/rekomendacja:
Czy w kategoriach ICF kwalifikujących do
ORK uwzględniono kategorie dedykowane
do osób niewidomych?

Propozycja przyjęta/nie przyjęta Uzasadnienie

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

Karta Oceny Funkcjonalnej - ICF w modelu
rehabilitacji
kompleksowej
oraz
Indywidualny profil kategorialny do oceny
kompetencji
zawodowych
wg
ICF
zawierają
kody
uniwersalne,
niededykowane do konkretnych rodzajów
niepełnosprawności.

8

Nr

27

Zgłaszający/InstytucjaPytanie/Rekomendacja

Pytanie/rekomendacja:

Model - moduł
(proszę wskazać, której części modelu
dotyczy pytane/rekomendacja-rozdział,
strona dokumentu)
IV.2 Indywidualny Program Rehabilitacji

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

Czy można rozszerzyć włączenie specjalisty
ds.
niewidomych
do
zespołu
rehabilitacyjnego opracowującego IPR?

Specjaliści wchodzący w skład zespołu
rehabilitacyjnego powinni dysponować
przekrojową
wiedzą
w
zakresie
poszczególnych
rodzajów
niepełnosprawności. W uzasadnionych
przypadkach będzie możliwe skorzystanie z
puli konsultacji specjalistycznych.

Wrocław – 4.09.2018
28

Zgłaszający:
MBW Nowa sp. Z oo, sp.k

III. Kwalifikowanie uczestników
rehabilitacji kompleksowej

do

N/ Nie wymaga zmiany w modelu

Uczestnik po ocenie kwalifikacyjnej
wykonywanej przez zespoły orzekające
otrzymuje skierowanie do Ośrodka
Kompleksowej Rehabilitacji (ORK). Jego
dane przekazywane są do PFRON, który
zajmuje się „kolejkowaniem uczestników”,
czyli ustalaniem kolejności przyjęć do
ośrodka z uwagi na możliwości
przeprowadzenia oceny początkowej już w
ORK.
PFRON
będzie
jednostką
odpowiedzialną za przepływ informacji
pomiędzy Uczestnikiem i ORK.

N/ Nie wymaga zmiany w modelu

Nie wskazuje się konkretnego miejsca,
gdzie ma być prowadzona rehabilitacja
zawodowa. W zależności od rodzaju
prowadzonej rehabilitacji wskazuje się
tylko minimalne wymagania, jakie musi
spełnić ORK organizując ten rodzaj
rehabilitacji.
Miejsce
prowadzenia
rehabilitacji zawodowej może być poza
miejscem pobytu Uczestnika, niemniej

Pytanie/rekomendacja:
W
jaki
sposób
przewiduje
się
koordynowane działań w zakresie rekrutacji
i kwalifikacji (wstępny etap kwalifikacji na
poziomie lekarzy orzekających – przyp.)?
Czy będzie jeden podmiot wyznaczony do
przekazywania informacji na temat
wyników postępowania?
29

Zgłaszający
MBW Nowa sp. z oo., sp.k

IV.3 Moduł zawodowy

Pytanie/rekomendacja:
W jaki sposób ORK ma zapewnić szkolenia
zawodowe dla uczestników, na zewnątrz,
czy w ORK?

9

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)
jednak to na ORK spoczywa obowiązek
zapewnienia transportu dla Uczestnika.

30

Zgłaszający
Szpital

IV.3 Moduł zawodowy

N/ Nie wymaga zmiany w modelu

W modelu zostały określone możliwe
formy kursów w celu nabycia kwalifikacji.
Wykaz szkoleń do realizacji przez ORK
(wariant minimum) będzie zamieszczony w
dokumentacji przetargowej na wybór 4
ośrodków pilotażowych.

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.

N/ Nie wymaga zmiany w modelu

Finansowany będzie dzień pobytu
uczestnika w podziale na: pobyt hotelowy
oraz usługi rehabilitacyjne.

Pytanie/rekomendacja:

31

Jakie rodzaju szkolenia będą musiały być
zapewnione przez ORK – propozycja
podania dokładnej listy?
Zgłaszający
Dom rehabilitacji Jednoróg Opole

III. Kwalifikowanie uczestników
rehabilitacji kompleksowej

do

Pytanie/rekomendacja:
Z jakimi rodzajami niepełnosprawności
będą kierowani uczestnicy /powinny być to
określone grupy, np. niepełnosprawność
ruchowa, zbyt szeroki zakres uniemożliwi
efektywna rehabilitację kompleksową/?

32

Zgłaszający:

V.6 Źródła finansowania ORK

Ośrodek rehabilitacyjny
Pytanie/rekomendacja:
W jaki sposób będzie wyglądała płatność za
uczestnika - wskazana jest płatność za
osobodzień i oddzielna za pobyt hotelowy ?
10

Nr

33

Zgłaszający/InstytucjaPytanie/Rekomendacja

Zgłaszający:

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)

V.4 Wymogi w zakresie kadry ośrodków

N/ Nie wymaga zmiany w modelu

Zadania specjalisty ds. zarządzania
rehabilitacją obejmują:
• zarządzanie procesem rehabilitacji
uczestników Projektu,
• prowadzenie uczestnika przez
wszystkie etapy rehabilitacji,
• prowadzenie rehabilitacji społecznej
i wsparcie uczestnika w poszukiwaniu
pracy

V.6 Źródła finansowania ORK

N/ Nie wymaga zmiany w modelu

Po
zakończeniu
pilotażu
zostaną
przygotowane kluczowe rekomendacje
obejmujące:

Uniwersytet Wrocławski
Pytanie/rekomendacja:
Jaka będzie rola specjalisty ds. zarządzania
rehabilitacją?

34

Zgłaszający:
MBW Nowa sp zoo, sp.k

Propozycja przyjęta/nie przyjęta Uzasadnienie

• rekomendacje
do
wdrożenia modelu
rehabilitacji

Pytanie/rekomendacja:
Czy zakłada się kontynuowanie założeń i
działań wynikających z Projektu po
zakończeniu pilotażu /wskazane jest, żeby
ORK miały informację o dalszych możliwych
działań ze względu na planowanie
biznesowe/?

systemowego
kompleksowej

• projekt zmian w ustawodawstwie,
które
zostaną
przekazane
odpowiednim instytucjom systemu
zabezpieczenia
społecznego,
jak
również zostaną przekazane do Zespołu
ds. kompleksowej rehabilitacji.
• ocenę skutków wprowadzenia modelu
do
systemu
zabezpieczenia
społecznego,
w
szczególności
dotyczącej wpływu wprowadzenia
modelu
na
sytuację
osób
z
niepełnosprawnością.

35

Zgłaszający:
MBW Nowa sp. zoo, sp.k

V.6 Źródła finansowania ORK

N/ Nie wymaga zmiany w modelu

11

Na obecną chwilę nie można określić liczby
niezbędnych ORK. Takie analizy będą

Nr

Zgłaszający/InstytucjaPytanie/Rekomendacja

Pytanie/rekomendacja:
Czy będzie zaplanowana ilość ORK po
zakończeniu pilotażu i według jakiego
kryterium ?
36

Zgłaszający;
Uniwersytet Wrocławski

Model - moduł
(proszę wskazać, której części modelu
dotyczy pytane/rekomendacja-rozdział,
strona dokumentu)
VI.3 System
modelu

badania

Propozycja nowych zapisów w zakresie
zgłoszonego pytania/rekomendacji w
modelu

Propozycja przyjęta/nie przyjęta Uzasadnienie

(proszę wpisać T/N opisać proponowaną
zmianę)

efektywności

dokonane
pilotażu.

dopiero

po

zakończeniu

IV.4 Moduł psychospołeczny

N/ Nie wymaga zmiany w modelu

Rehabilitacja psychospołeczna będzie
realizowana zgodnie z założeniami
opisanymi w modelu.

IV.3 Moduł zawodowy

T/zmiana w modelu wprowadzona

Problemem będzie koniec umowy z ORK.

Pytanie/rekomendacja:

37

W jaki sposób będzie realizowana
rehabilitacja psychospołeczna, żeby nie
pogorszyć stanu psychicznego uczestnika
biorąc pod uwagę czas pobytu w ORK ?
Zgłaszający:
Kancelaria rozwoju niepełnosprawności

V. 5 Zasady realizacji usług w ORK

ORK
zapewnia
uczestnikowi
po
opuszczeniu ośrodka wsparcie doradcy
zawodowego/pośrednika
pracy/psychologa do momentu podjęcia
zatrudnienia
(lub
uruchomienia
działalności gospodarczej) i przez okres
minimum 3 miesięcy po podjęciu
zatrudnienia.

Pytanie/rekomendacja:
Czy możliwe jest wsparcie uczestnika po
wyjściu z ORK? Wsparcie w zakresie modułu
zawodowego powinno być realizowane
również po zakończeniu pobytu w ORK i
nawet w przypadku podjęcia przez niego
pracy, proponowany okres to 3 miesiące/
38

Pytanie/rekomendacja:

V. 5 Zasady realizacji usług w ORK

T/zmiana w modelu wprowadzona

Czy rehabilitacja kompleksowa powinna
odbywać się w jednym miejscu ?

ORK
realizując
kompleksową
rehabilitację będzie zobowiązany do
organizacji świadczeń kompleksowej
rehabilitacji w taki sposób, aby była
zapewniona ich ciągłość zgodna z IPR, bez
zbędnych przerw, które mogły utrudnić
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)
lub zaburzyć proces rehabilitacji.
Pomieszczenia lub zespół pomieszczeń
powinien znajdować się w jednej
lokalizacji oraz umożliwiać funkcjonalną
realizację świadczeń kompleksowej
rehabilitacji. Jeżeli rehabilitacja będzie
realizowana w oddalonych od siebie
lokalizacjach ORK musi zapewnić
uczestnikom
transport.
Transport
powinien być dostosowany do przewozu
osób niepełnosprawnych.

39

Pytanie/rekomendacja:

V.5. Zasady realizacji usług w ORK

N/ Nie wymaga zmiany w modelu

Lokalizacja została określona w Tabeli nr 4
s 105.

V.5. Zasady realizacji usług w ORK

N/ Nie wymaga zmiany w modelu

Nie, na etapie pilotażu nie przewidziano
takiej możliwości. ORK będzie zobowiązany
do
świadczenia
usług
w
trybie
stacjonarnym i niestacjonarnym.

V.5. Zasady realizacji usług w ORK

N/ Nie wymaga zmiany w modelu

ORK zapewnia zwrot kosztów przejazdu.

Czy pobyt hotelowy będzie mógł być
zapewniony w innym miejscu niż całość
rehabilitacji./powinna
być
taka
możliwość/?
40

Pytanie/rekomendacja:
Czy
istnieje
możliwość
podziału
postępowania oprócz regionów na
rehabilitację stacjonarną i ambulatoryjną?

41

Zgłaszający:
MBW Nova sp z o.o. sk
Pytanie/rekomendacja:
Czy będą pokrywane koszty przejazdu
uczestników /koszty przejazdu powinny być
refundowane/?

13

Nr

42

43

Zgłaszający/InstytucjaPytanie/Rekomendacja

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

Zgłaszający:
Kancelaria rozwoju niepełnosprawności

III. Kwalifikowanie uczestników
rehabilitacji kompleksowej

Pytanie/rekomendacja:
Jak będzie nazywana osoba rehabilitowana
Pełna akceptacja nazwy uczestnik ze strony
pytającego?
Zgłaszający:
Urząd Pracy

V.1
Zasady
pilotażowych

Propozycja nowych zapisów w zakresie
zgłoszonego pytania/rekomendacji w
modelu

Propozycja przyjęta/nie przyjęta Uzasadnienie

(proszę wpisać T/N opisać proponowaną
zmianę)

do

N/ Nie wymaga zmiany w modelu

Osoba rehabilitowana będzie w Projekcie
nazywana uczestnikiem.

ośrodków

N/ Nie wymaga zmiany w modelu

W modelu określono wymóg prowadzenia
pośrednictwa pracy, potwierdzony wpisem
do rejestru Agencji zatrudnienia.

V.5. Zasady realizacji usług w ORK

N/ Nie wymaga zmiany w modelu

Kompleksowa
rehabilitacja
będzie
realizowana zgodne z preferencjami jego
uczestnika. Uczestnik biorący udział w
trybie stacjonarnym będzie miał możliwość
samodzielnego przygotowywana posiłków,
ponadto
realizacja
PR
będzie
ukierunkowana
na
zapewnienie
odpowiednich
proporcji
pomiędzy
samodzielnym funkcjonowaniem w ORK a
wsparciem udzielanym przez zespół
rehabilitacyjny.

V.5. Zasady realizacji usług w ORK

N/ Nie wymaga zmiany w modelu

Kompleksowa
rehabilitacja
będzie
realizowana zgodne z preferencjami
danego uczestnika. Uczestnik biorący
udział w trybie stacjonarnym będzie miał
możliwość
samodzielnego
przygotowywana
posiłków,
ponadto

rekrutacji

Pytanie/rekomendacja:
Czy uwzględniono, że pośrednictwo pracy
wymaga odpowiedniego wpisu ?
44

Pytanie/rekomendacja:
Tryb pobytu uczestnika w podziale na:
stacjonarny czy ambulatoryjny powinien
być do dostosowany do możliwości
uczestnika, jednak tryb stacjonarny może
spowodować tzw. „warunki cieplarniane”
uczestnik będzie miał problem z powrotem
do swojego otoczenia.

45

Pytanie/rekomendacja:
Osoby z niepełnosprawnością nie powinny
być traktowane zbyt opiekuńczo ponieważ
w przyszłości będą musiały radzić z wieloma
problemami,
należy
ich
nauczyć

14

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)

rozwiązywania tych problemów, a przede
wszystkim samodzielności.

46

Propozycja przyjęta/nie przyjęta Uzasadnienie

realizacja PR będzie ukierunkowana na
zapewnienie odpowiednich proporcji
pomiędzy
samodzielnym
funkcjonowaniem w ORK a wsparciem
udzielanym przez zespół rehabilitacyjny.
IV.3 Moduł zawodowy
IV. Analiza
Drogowa)

interesariuszy

T/zmiana w modelu wprowadzona
(Mapa

Pytanie/rekomendacja:
W pilotażu należałoby wykorzystać
podmioty funkcjonujące na rynku i
zajmujące się pośrednictwem pracy, np.
Urzędy Pracy

PUP-y
zostały wprowadzone jako
interesariusz zewnętrzny w ramach
analizy interesariuszy.

PUP-y stanowić będą ważny element
wsparcia
procesu
związanego
z poszukiwaniem zatrudnienia i wejściem
na rynek pracy uczestników projektu.
Współpraca z ORK i udział w procesie
rehabilitacji kompleksowej będą miały
wielowymiarowy charakter. Z jednej
strony urzędy będą pełniły rolę instytucji
przekazujących informacje: o ofercie ORK
i o sytuacji na lokalnym/regionalnym
rynku pracy i możliwych ofertach
zatrudnienia. Z drugiej strony będą pełniły
funkcje instytucji wspomagających proces
rehabilitacji poprzez finansowanie działań
wspierających zatrudnienie uczestnika
rehabilitacji na otwartym rynku pracy
takich jak:
• przyznawanie
środków
na
przystosowanie stanowiska pracy,
• przyznawanie środków na założenie
samodzielnej
działalności
gospodarczej.

15

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)

Rzeszów – 7.09.2018
47

Zgłaszający:
Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ)

V. 3 Wymogi w zakresie wyposażenia
ORK i pomieszczeń

N/ Nie wymaga zmiany w modelu

ORK ma określony pobyt stacjonarny.

IV.3 Moduł zawodowy

N/ Nie wymaga zmiany w modelu

Różnice między trybem niestacjonarnym a
ZAZ są następujące:
• W ZAZ nie ma IPR i wynikających z niego
konsekwencji
(kompleksowości,
monitorowania, weryfikowania oraz
stałej możliwości indywidualizacji
programu rehabilitacji przez zespół
rehabilitacji).
• Są inne kryteria kwalifikacji.
• Cel realizowany przez ORK to zdobycie
nowych kompetencji.

Model ogólnie

N/ Nie wymaga zmiany w modelu

Projekt ma charakter systemowy i nie
może opierać się tylko na nazewnictwie
(zresztą bardzo nieścisłym - mamy w tym
zakresie dużą dowolność – np. wiele
rodzajów rehabilitacji – medyczna,
lecznicza itd.) stosowanym w różnych
regulacjach prawnych. Projekt będzie
proponował
nowe
rozwiązania
systemowe.
Docelowo
zostanie
opracowany
słownik
terminów

Pytanie/rekomendacja:
Czy ORK to ośrodek z noclegami ?
48

Zgłaszający:
Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ)
Pytanie/rekomendacja:
Tryb niestacjonarny w rehabilitacji
kompleksowej to jest to samo co realizują
aktualnie ZAZ-y.

49

Zgłaszający:
Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) przy
MOPS
Pytanie/rekomendacja:
Zgłaszano pytania dotyczące zastosowanej
terminologii.
Twierdzono,
że
jest
wprowadzająca w błąd, niezgodna z
aktualnym stanem.

16

Nr

50

Zgłaszający/InstytucjaPytanie/Rekomendacja

Zgłaszający:
Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ)

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)

IV.2 Indywidualny Program Rehabilitacji

N/ Nie wymaga zmiany w modelu

III. Kwalifikowanie uczestników
rehabilitacji kompleksowej

N/ Nie wymaga zmiany w modelu

Pytanie/rekomendacja:
Dlaczego przewiduje się tak częste
spotkania zespołu rehabilitacyjnego i
weryfikacje programu (co 2 tygodnie) wystarczy co 3 miesiące?

51

Zgłaszający:
Przedstawiciel pracodawców

do

Pytanie/rekomendacja:
Czy istnieje możliwość „odwołania” się od
decyzji lekarza orzecznika kwalifikującego
do programu?
52

Zgłaszający:
Przedstawiciel UM Lublin)

V.5. Zasady realizacji usług w ORK

N/ Nie wymaga zmiany w modelu

Pytanie/rekomendacja:
Czy nie istnieje ryzyko, że do programu
będą zgłaszać się osoby chcące uzyskać
jedynie wybrane świadczenia np. masaż?

17

Propozycja przyjęta/nie przyjęta Uzasadnienie

wykorzystanych
w
końcowych
rekomendacjach projektu.
Spotkania zespołu dotyczą ewentualnej
weryfikacji procesu rehabilitacji w każdym
zakresie.
Okres
2
tygodni
jest
kompromisem
potrzeb
wszystkich
członków zespołu, w tym części medycznej,
a nie wynika tylko z potrzeb modułu
rehabilitacji zawodowej. Po zakończeniu
programu zostanie dokonana precyzyjna
analiza potrzeb w zakresie częstotliwości
spotkań zespołu rehabilitacji w ramach IPR
tak by określić najbardziej optymalny okres
realizacji spotkań.
Wszelkie skargi w zakresie programu
przyjmuje i rozpatruje PFRON. W ulotce
informacyjnej o projekcie znajdzie się
informacja dla potencjalnych kandydatów
o możliwości składania odwołań.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest
spełnienie kryteriów wstępnych oraz
realizacja kompleksowego programu (ze
wszystkimi
modułami:
medycznym,
zawodowym i psychospołecznym). Okres
adaptacyjny i wstępna ocena oraz
weryfikacja okresowa mają zabezpieczyć
przed taka sytuacją. Przewidywana jest też
prawna
forma
zabezpieczenia
(zobowiązanie uczestnika).

Nr

53

54

Zgłaszający/InstytucjaPytanie/Rekomendacja

Zgłaszający:
Przedstawiciel org. pozarządowych
Pytanie/rekomendacja:
Czy uczestnik, który bierze udział w innych
programach będzie mógł w nich
uczestniczyć równolegle?
Zgłaszający:
Przedstawiciel organizacji pozarządowych

Model - moduł
(proszę wskazać, której części modelu
dotyczy pytane/rekomendacja-rozdział,
strona dokumentu)
V.5. Zasady realizacji usług w ORK

III. Kwalifikowanie uczestników
rehabilitacji kompleksowej

do

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

Uczestnik nie może jednocześnie korzystać
z innego Projektu - taka informacja
zostanie
umieszczona
w
ulotce
informacyjnej o projekcie.

N/ Nie wymaga zmiany w modelu

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.

T/zmiana w modelu wprowadzona

Wprowadzenie konsultacji medycznych
pozwoli
na
sprawniejszy
przebieg
rehabilitacji, uzyskanie skierowanie do
specjalisty od lekarza z POZ, a następnie
wizyta u specjalisty może wydłużyć proces
o kilka miesięcy.

Pytanie/rekomendacja:
Czy uczestnik rehabilitacji kompleksowej
traci prawo do renty?

55

Pytanie/rekomendacja:

V.5 Zasady realizacji usług w ORK

Czy jest możliwość wprowadzenia do
projektu
płatnych
konsultacji
specjalistycznych?

W uzasadnionych medycznie sytuacjach
ORK powinien zapewnić uczestnikowi
konsultacje specjalistyczne, które są
niezbędne do prawidłowego przebiegu
procesu rehabilitacji.

18

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

Propozycja przyjęta/nie przyjęta Uzasadnienie

(proszę wpisać T/N opisać proponowaną
zmianę)

Warszawa – 11.09.2018
56

Zgłaszający:
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych
Cris

III. Kwalifikowanie uczestników
rehabilitacji kompleksowej

do

N/ Nie wymaga zmiany w modelu

Uczestnicy będą kwalifikowani według
ustalonego kryterium, jeżeli uczestnik z
określoną niepełnosprawnością będzie
spełniał te kryteria będzie mógł brać udział
w Projekcie. Nie zakłada się profilowania
ORK
w
zależności
od
rodzaju
niepełnosprawności.

IV.5 Moduł medyczny

N/ Nie wymaga zmiany w modelu

Należy rozważyć zastosowanie tej metody
w module rehabilitacji medycznej – do
decyzji lekarza prowadzącego moduł
medyczny w danym ORK.

IV.3 Moduł zawodowy

N/ Nie wymaga zmiany w modelu

Rehabilitacja
kompleksowa
będzie
realizowana w oparciu o stan zdrowia i
możliwości
uczestnika,
szkolenie
zawodowe zostanie uwzględnione w taki
sposób aby uczestnik mógł uzyskać pracę

Pytanie/rekomendacja:
Czy ORK będą się specjalizowały w
poszczególnych
rodzajach
niepełnosprawności?
57

Zgłaszający:
„APIKI” Agnieszka Krawińska
Pytanie/rekomendacja:
Czy jest możliwe, żeby Metoda Hoppe,
inaczej nazywając gimnastyka osiowosymetryczna trójpłaszczyznowa została
wykorzystana w rehabilitacji kompleksowej
- metoda ta przynosi bardzo dobre efekty?

58

Zgłaszający:
Fundacja Mieszkamy Razem
Pytanie/rekomendacja:
Jak ORK poradzi sobie z wyborem zawodu
dla uczestnika jeżeli nie będzie posiadał w
swojej ofercie konkretnego szkolenia,

19

Nr

Model - moduł

Zgłaszający/InstytucjaPytanie/Rekomendacja

pytający widzimy
związane ?

zagrożenia

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

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

tym

Zgłaszający:

IV.2 Indywidualny Program Rehabilitacji

N/ Nie wymaga zmiany w modelu

Rehabilitacja
kompleksowa
będzie
realizowana w oparciu o IPR, ilość i rodzaj
poszczególnych modułów będzie stanowić
całość rehabilitacji

IV.3 Moduł zawodowy

N/ Nie wymaga zmiany w modelu

Model zakłada zatrudnienie pośrednika
pracy, doradcy zawodowego oraz
specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją,
osoby te będą aktywnie pomagać
uczestnikowi w znalezieniu pracy

IV.5 Moduł medyczny

N/ Nie wymaga zmiany w modelu

IPR zakłada grupy procedur, które będą
realizowane, szczegółowe procedury będą
ustalane przez realizatorów.

Fundacja Mieszkamy Razem
59

Propozycja przyjęta/nie przyjęta Uzasadnienie

Pytanie/rekomendacja:
Jak ORK poradzi sobie z asymetrią
poszczególnych elementów rehabilitacji?

60

Zgłaszający:
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych
Cris
Pytanie/rekomendacja:
Czy przewidywana
znalezieniu pracy?

61

jest

pomoc

przy

Zgłaszający:
Krajowa Izba Fizjoterapeutów
Pytanie/rekomendacja:
Czy model zakłada narzucenie konkretnych
procedur medycznych wykonanych dla
każdego uczestnika, czy fizjoterapeuta
będzie mógł dokonać ich wyboru,
wskazane
byłoby
nienarzucanie
szczegółowych procedur ?

20

Nr

62

Model - moduł

Zgłaszający/InstytucjaPytanie/Rekomendacja

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

Zgłaszający:

Propozycja nowych zapisów w zakresie
zgłoszonego pytania/rekomendacji w
modelu

Propozycja przyjęta/nie przyjęta Uzasadnienie

(proszę wpisać T/N opisać proponowaną
zmianę)

IV.2 Indywidualny Program Rehabilitacji

N/ Nie wymaga zmiany w modelu

Model
zakłada
spotkania
zespołu
rehabilitacyjnego minimum co 2 tygodnie,
jak również w razie potrzeby, zespół będzie
na bieżąco starał się usprawnić proces
rehabilitacji jeżeli będzie nieskuteczny.

Model ogólnie

N/ Nie wymaga zmiany w modelu

Uwaga
zostanie
przyszłości.

„APIKI” Agnieszka Krawińska
Pytanie/rekomendacja:
Czy model przewiduje rozwiązania w
przypadku gdy rehabilitacja będzie
nieskuteczna?
63

Zgłaszający:
Fundacja Mieszkamy Razem

wykorzystana

w

Pytanie/rekomendacja:
Materiały dotyczące seminarium powinny
być
przesyłane
z
dwudniowym
wyprzedzeniem
64

Zgłaszający:
Mazowiecki Szpital w Siedlcach

III. Kwalifikowanie uczestników
rehabilitacji kompleksowej

do

N/ Nie wymaga zmiany w modelu

Kwalifikacja będzie realizowana przez
lekarza i psychologa.

III. Kwalifikowanie uczestników
rehabilitacji kompleksowej

do

N/ Nie wymaga zmiany w modelu

Nie zakłada się możliwości powrotu w
takiej sytuacji.

Pytanie/rekomendacja:
Czy
kwalifikacja
do
ORK
będzie
wykonywana przez lekarza - wskazane
byłoby, żeby był to zespół?
65

Zgłaszający:
Wojewódzki Zespół ds. Orzekania
Niepełnosprawności w Bydgoszczy

o

Pytanie/rekomendacja:
21

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)

Jeżeli uczestnik nie uzyska pozytywnej
oceny w ORK umożliwiającej kompleksową
rehabilitację czy możliwe jest późniejsze
stawiennictwo i ponowna ocena, np. za
rok?
66

Zgłaszający:
„APIKI” Agnieszka Krawińska

III. Kwalifikowanie uczestników
rehabilitacji kompleksowej

do

N/ Nie wymaga zmiany w modelu

Szkolenia będą przeznaczone dla lekarzy
orzekających, psychologów oraz dla kadry
ORK. Ponadto obecnie rozpoczyna się
pierwsza edycja studiów dla specjalistów
ds. zarządzania rehabilitacją w ramach
innego projektu

N/ Nie wymaga zmiany w modelu

Istnieje możliwość zatrudnienia specjalisty
przed
ukończeniem
studiów
podyplomowych, nie jest to wpisane jako
warunek konieczny.

N/ Nie wymaga zmiany w modelu

Szkoleni będą lekarze z wszystkich
instytucji kwalifikujących tj. ZUS, KRUS,
MON, MSWiA oraz powiatowych zespołów
orzekana o niepełnosprawności.

Pytanie/rekomendacja:
Czy tylko lekarze zostaną przeszkoleni, czy
są możliwe szkolenia dla innych grup
zawodowych?
67

Zgłaszający:

V.4 Wymogi w zakresie kadry

Karol Pawlak
Pytanie/rekomendacja:
Czy możliwe jest zatrudnienie specjalisty ds.
zarządzania
rehabilitacją
przed
ukończeniem studiów podyplomowych, czy
jest to warunek?
68

Zgłaszający:
Centrum Rozwoju Inicjatyw Cris

III. Kwalifikowanie uczestników
rehabilitacji kompleksowej

do

Pytanie/rekomendacja:
Czy będą wyłącznie szkoleni lekarze z ZUS
czy również z innych instytucji?

22

Nr

69

Zgłaszający/InstytucjaPytanie/Rekomendacja

Zgłaszający:

Model - moduł
(proszę wskazać, której części modelu
dotyczy pytane/rekomendacja-rozdział,
strona dokumentu)
V.5 Zasady realizacji usług w ORK

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

Fundacja Mieszkamy Razem

Tabela nr 5 tryb niestacjonarny (s.107)
zmiana opisu z trybu stacjonarnego na
tryb niestacjonarny

Pytanie/rekomendacja:

Propozycja przyjęta/nie przyjęta Uzasadnienie

W modelu założono pobyt stacjonarny oraz
niestacjonarny.

Czy istnieje możliwość rehabilitacji w trybie
niestacjonarnym?
70

Zgłaszający:

VI 2 System ewaluacji

N/ Nie wymaga zmiany w modelu

Fundacja Mieszkamy Razem
Pytanie/rekomendacja:
Czy w modelu przewidziane są wskaźniki
dotyczące ewaluacji?

23

Tak, przewidziane są. wskaźniki dotyczące
ewaluacji i monitoringu

