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OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA DO PROJEKTU 

Miejskie Centrum Medyczne „Polesie” w Łodzi, działając zgodnie z art.33 Ustawy                           

z dn. 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 ( Dz. U. z 2014 roku, poz. 1146) 

ogłasza otwarty nabór na partnerów do projektu Więcej zdrowia więcej pracy zwanego dalej 

Projektem współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Poddziałania 10.3.1 „Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty 

do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej, Program rehabilitacyjny dla 

pacjentów onkologicznych z województwa łódzkiego w ramach  Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Celem partnerstwa jest realizacja 

projektu, którego celem jest ułatwienie powrotu do sprawności poprzez rehabilitację osobom                  

z województwa łódzkiego będącym w trakcie leczenia lub po zakończonym radykalnym 

leczeniu onkologicznym.  

Projekt przewiduje następujące interwencje skierowane do pacjentów onkologicznych                              

z województwa łódzkiego: 

a/ Konsultacja onkologiczna 

b/ Dodatkowa konsultacja specjalistyczna  

c/ Lekarskie porady rehabilitacyjne: 

- opracowanie indywidualnego planu rehabilitacji; 

- po każdej serii rehabilitacji stwierdzenie zasadności dalszej rehabilitacji oraz ewentualnej 

modyfikacji planu rehabilitacji; 

d/ Zabiegi rehabilitacyjne dobrane zgodnie z zaleceniami postępowania diagnostyczno-

terapeutycznego w nowotworach złośliwych Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej 

opisanymi w RPZ – 10 do 30 dni zabiegowych, od min. 4 do maks. 10 procedur dziennie; 

e/ Edukację zdrowotną obejmującą wyrobienie nawyków warunkujących utrzymanie zdrowia 

prowadzonej indywidualnie przez fizjoterapeutów podczas udzielania świadczeń 

fizjoterapeutycznych (Integralna część świadczeń udzielanych w Programie); 

f/ Konsultacje dietetyczne (średnio 2 konsultacje na jednego uczestnika, a w przypadku, gdy 

nie wszyscy uczestnicy będą korzystać z tej formy wsparcia – maksymalnie do 5 konsultacji na 

osobę); 

g/ Konsultacje indywidulane z psychologiem i ewentualnie z seksuologiem (średnio 5 

konsultacji na uczestnika, a w przypadku wolnych środków z Programu np. gdy nie wszyscy 

będą korzystać z tej formy wsparcia – maksymalnie do 10 konsultacji na osobę); 

h/ Psychoterapię indywidulaną lub psychoterapię grupową (średnio do 30 sesji 

psychoterapeutycznych dla jednej osoby/grupy, a w przypadku, gdy część osób/grup skorzysta 

z mniejszej liczby sesji, maksymalnie można przeprowadzić do 50 sesji na osobę/grupę); 

i/ Fakultatywne grupowe zajęcia aktywności ruchowej; 



 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Strona 2 z 2 
 

Poszukuje się partnerów o następującej formie prawnej: 

- Podmiot wykonujący działalność leczniczą wskazany w Ustawie z dn. 15 kwietnia 2011r.                       

o działalności leczniczej; 

- Organizacja pozarządowa; 

Legitymujące się doświadczeniem w świadczeniu usług stanowiący zakres partnerstwa. 

W przypadku podmiotu wykonującego działalność leczniczą zakres partnerstwa obejmuje 

prowadzenie wszystkich ww. interwencji skierowanych do pacjentów onkologicznych                             

z województwa łódzkiego na terenie co najmniej jednego, wybranego powiatu znajdującego się 

w województwie łódzkim z wyłączeniem obszaru miasta Łodzi. 

W przypadku organizacji pozarządowej zakres partnerstwa obejmuje prowadzenie interwencji 

opisanych w punkcie h/ 

Zgłoszenie powinno zawierać: 

- Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera; 

- Opis koncepcji udziału w projekcie; 

- Informacje na temat oferowanego wkładu kandydata na partnera; 

Termin zgłaszania: 

21 dni od daty zamieszczenia niniejszego ogłoszenia 

Sposób i miejsce składani zgłoszenia: 

W formie papierowej, osobiście lub przesyłką rejestrowaną w sekretariacie Miejskiego 

Centrum Medycznego „Polesie” w Łodzi pod adresem: 

Sekretariat:  Miejskie Centrum Medyczne „Polesie” w Łodzi, 90 – 557 Łódź, ul. A. Struga 86  

Kryteria wyboru (100% =100 pkt):  

1. Cena usługi  – max 60 pkt 

2. Adekwatność zaproponowanych zasobów – max 25 pkt 

3. Doświadczenie – max 15 pkt 

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do: 

- Podpisania umowy partnerskiej z partnerem, którego ogłoszenie zostało najwyżej ocenione; 

- Unieważnienia naboru bez podania przyczyny; 

- W przypadku unieważnienia naboru Ogłaszający nabór nie ponosi odpowiedzialności jakie 

poniósł podmiot zgłaszający swoją kandydaturę w niniejszym naborze; 

Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej Ogłaszającego nabór. 

Osoba do kontaktów: Eugeniusz Brzuska tel. 42 20-84-854 ;                                                                   

e-mail:  e.brzuska@mcmpolesie.pl 


