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INFORMACJA NA TEMAT SZCZEGÓŁOWYCH HARMONOGRAMÓW 
UDZIELANIA WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU 

 
 

projekt „Opieka medyczno-opiekuńcza mieszkańców pow. brzezińskiego”, współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 

na lata 2014-2020 

Twoja Klinika Sp. z o.o.  informuje, że w ramach w/w projektu w okresie luty 2019 r. do momentu 
wyłonienia wykonawców do świadczenia pozostałych usług zaplanowanych w projekcie realizowane 

będzie następujące wsparcie: 
 

 

L.P. RODZAJ WSPARCIA 

1.  

Długotrwała usługa pielęgnacyjna świadczona 

w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej 

(wsparcie dla 9 osób niesamodzielnych biorących udział w projekcie). 

 

Miejsce realizacji: Miejsce zamieszkania osoby niesamodzielnej (powiat brzeziński) 
 

Prowadzący: Elżbieta Łagońska, Teresa Przyborowska 

 

Brak szczegółów z uwagi na ochronę danych osobowych uczestników projektu- szczegółowe informacje 

dostępne u Beneficjenta projektu. 

2.  
Usługa fizjoterapii dla osób niesamodzielnych 

(wsparcie dla 9 osób niesamodzielnych biorących udział w projekcie) 
 

Miejsce realizacji: Miejsce zamieszkania osoby niesamodzielnej (powiat brzeziński) 
 

Prowadzący: Ariel Marciniak 
 

 

Brak szczegółów z uwagi na ochronę danych osobowych uczestników projektu- szczegółowe informacje 

dostępne u Beneficjenta projektu. 
 

3.  

Usługa wsparcia zdrowia psychicznego opiekunów osób niesamodzielnych 

(wsparcie dla 9 osób niesamodzielnych i ich opiekunów biorących udział w projekcie) 

 

Miejsce realizacji: Miejsce zamieszkania opiekuna osoby niesamodzielnej (powiat brzeziński) 
 

Prowadzący: Jarosław Turajczyk 
 

Brak szczegółów z uwagi na ochronę danych osobowych uczestników projektu- szczegółowe informacje 

dostępne u Beneficjenta a projektu. 
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4.  

Zapewnienie konsultacji lekarza Rehabilitacji dla osób niesamodzielnych 

(wsparcie dla 9 osób niesamodzielnych biorących udział w projekcie) 

 

Miejsce realizacji: Miejsce zamieszkania osoby niesamodzielnej (powiat brzeziński) 
 

Prowadzący: Joanna Roguszewska-Stańczuk 
 

Brak szczegółów z uwagi na ochronę danych osobowych uczestników projektu- szczegółowe informacje 

dostępne u Beneficjenta projektu. 

 

 

 

W powyższym zestawieniu, z uwagi na ochronę danych osobowych nie uwzględniono szczegółowych 
informacji nt. osobowej rozpiski dat, godzin i miejsca realizacji wsparcia. Szczegóły osoby 

upoważnione mogą uzyskać w siedzibie Beneficjenta: „Twoja Klinika Sp. z o.o.” ul. Siekiewicza 87, 95-
060 Brzeziny. 

 

 

 

 


