
 

 
Projekt pn. „Kompetentne kadry medyczne – ogólnopolski projekt wsparcia dla fizjoterapeutów” 

 w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe  
i kwalifikacje kadr medycznych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,  

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

   

POSTĘP RZECZOWY REALIZACJI PROJEKTU 
Nazwa Beneficjenta:  

Agencja Usług Oświatowych "Omnibus" sp. z o.o., ul. Kościuszki 1, 
57-300 Kłodzko 

Nr projektu:  projekt nr POWR.05.04.00-00-0123/18 

Tytuł projektu:  

„Kompetentne kadry medyczne – ogólnopolski projekt 
wsparcia dla fizjoterapeutów” 
 

  

Okres: 01.10.2018-31.12.2018 
Zadanie 1: 
W okresie 02.10.2018r.-31.12.2018r. zrealizowano następujące działania: 
Opracowano i przygotowano dokumenty rekrutacyjne. Trwała rekrutacja na kursy. Oszacowano 
wartość części zamówień. Zostały przygotowane oraz rozpoczęte procedury – zapytania ofertowe 
zgodnie z zasadą konkurencyjności w zakresie: książek, trenerów, wyżywienia, sal wykładowych i 
placówek do zajęć praktycznych. Zakończona została procedura zapytania ofertowego zgodnie z 
zasadą konkurencyjności w zakresie książek. Zakupione zostały książki i materiały 
dydaktyczne/piśmiennicze. 
Zadanie 2: 
W okresie 02.10.2018r.-31.12.2018r. zrealizowano następujące działania: 
Opracowano i przygotowano dokumenty rekrutacyjne. Trwała rekrutacja na kursy. Oszacowano 
wartość części zamówień. Zostały przygotowane oraz rozpoczęte procedury – zapytania ofertowe 
zgodnie z zasadą konkurencyjności w zakresie: książek, trenerów, wyżywienia, sal wykładowych i 
placówek do zajęć praktycznych. Zakończona została procedura zapytania ofertowego zgodnie z 
zasadą konkurencyjności w zakresie książek. Zakupione zostały książki i materiały 
dydaktyczne/piśmiennicze. 
Zadanie Koszty pośrednie 
W ramach kosztów pośrednich prowadzona jest bieżąca obsługa biura. Zakupiono plakaty oraz tablicę 
do promocji projektu.  
 
Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu 
Na tym etapie realizacji Projektu Agencja Usług Oświatowych "Omnibus" sp. z o.o. w Kłodzku nie 
napotkała na żadne problemy. 
 
Planowany przebieg realizacji 
W okresie 01.01.2019r.- 31.03.2019r. planowana jest realizacja następujących działań: 
 
Zad. 1  
Na bieżąco prowadzona będzie rekrutacja na kursy. Zakończone zostaną procedury – zapytania 
ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności w zakresie: trenerów, wyżywienia, sal wykładowych i 
placówek do zajęć praktycznych. Zakupione zostaną środki bhp i ochrony osobistej.  
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Przygotowana zostanie logistycznie i rozpocznie się realizacja 1 edycji kursu „Wczesna rehabilitacja 
dzieci z deficytem neurologicznym w oparciu o współczesne metody neurofizjologiczne oraz 
doświadczenia własne” w woj. wielkopolskim 
 
Zad. 2  
Na bieżąco prowadzona będzie rekrutacja na kursy. Zakupione zostaną środki bhp i ochrony osobistej.  
Na bieżąco prowadzona będzie rekrutacja na kursy. Zakończone zostaną procedury – zapytania 
ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności w zakresie: trenerów, wyżywienia, sal wykładowych i 
placówek do zajęć praktycznych. Zakupione zostaną środki bhp i ochrony osobistej.  
Przygotowane zostaną logistycznie i rozpocznie się realizacja 4 edycji kursu „Diagnostyka 
funkcjonalna oraz postępowanie fizjoterapeutyczne w chorobach układu kostno-stawowo-
mięśniowego”  - po jednej edycji w woj. pomorskim, lubuskim, dolnośląskim oraz wielkopolskim. 
 
 
Dot. wszystkich działań: 
Trwać będzie na bieżąco: zarządzanie projektem, monitoring oraz ewaluacja udzielonego wsparcia. 
Wszystkie działania realizowane będą z uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn 
oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 

 
Okres: 01.01.2019-31.03.2019 

Zadanie 1: 
W okresie 01.01.2019-31.03.2019 zrealizowano następujące działania: 
 
Trwała rekrutacja na kursy. Oszacowano wartość pozostałej części zamówień. Zostały zakończone 
procedury – zapytania ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności w zakresie: kierowników, 
trenerów, wyżywienia, sal wykładowych i placówek do zajęć praktycznych. Zakupione zostały środki 
bhp i ochrony osobistej.  
Przygotowano logistycznie oraz rozpoczęto realizację 1 edycji kursu „Wczesna rehabilitacja dzieci z 
deficytem neurologicznym w oparciu o współczesne metody neurofizjologiczne oraz doświadczenia 
własne” w woj. wielkopolskim 
 
Zadanie 2: 
W okresie 01.01.2019-31.03.2019 zrealizowano następujące działania: 
 
Trwała rekrutacja na kursy. Oszacowano wartość pozostałej części zamówień. Zostały zakończone 
procedury – zapytania ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności w zakresie: kierowników, 
trenerów, wyżywienia, sal wykładowych i placówek do zajęć praktycznych. Zakupione zostały środki 
bhp i ochrony osobistej.  
Przygotowano logistycznie oraz rozpoczęto realizację 3 edycji kursu „Diagnostyka funkcjonalna oraz 
postępowanie fizjoterapeutyczne w chorobach układu kostno-stawowo-mięśniowego”  - po jednej 
edycji w woj. pomorskim, zachodniopomorskim  oraz dolnośląskim – z czego 1 edycja w woj. 
pomorskim została zakończona egzaminem (25 osób ukończyło kurs). 
 
Zadanie Koszty pośrednie 
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W ramach kosztów pośrednich prowadzona jest bieżąca obsługa biura.  
 
Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu 
Na tym etapie realizacji Projektu Agencja Usług Oświatowych "Omnibus" sp. z o.o. w Kłodzku nie 
napotkała na żadne problemy. 
 
Planowany przebieg realizacji 
W okresie 01.04.2019r.- 30.06.2019r. planowana jest realizacja następujących działań: 
 
Zad. 1  
Na bieżąco prowadzona będzie rekrutacja na kursy. Trwać będzie oraz zakończy się egzaminem  
realizacja 1 edycji kursu „Wczesna rehabilitacja dzieci z deficytem neurologicznym w oparciu o 
współczesne metody neurofizjologiczne oraz doświadczenia własne” w woj. wielkopolskim. 
Przygotowana zostanie logistycznie i rozpocznie się, będzie trwać oraz zakończy egzaminem 
realizacja 1 edycji kursu „Wczesna rehabilitacja dzieci z deficytem neurologicznym w oparciu o 
współczesne metody neurofizjologiczne oraz doświadczenia własne” w woj. mazowieckim. 
 
Zad. 2  
Na bieżąco prowadzona będzie rekrutacja na kursy. Trwać będzie oraz zakończy się egzaminami  
realizacja 2 edycji kursu „Diagnostyka funkcjonalna oraz postępowanie fizjoterapeutyczne w 
chorobach układu kostno-stawowo-mięśniowego”  - po jednej edycji w woj. zachodniopomorskim, 
oraz  dolnośląskim. Przygotowane zostaną logistycznie i rozpocznie się realizacja 3 edycji kursu 
„Diagnostyka funkcjonalna oraz postępowanie fizjoterapeutyczne w chorobach układu kostno-
stawowo-mięśniowego”  - po jednej edycji w woj. wielkopolskim, lubuskim oraz mazowieckim – 
spośród nich edycja w woj. wielkopolskim zakończy się w tym czasie egzaminem. 
 
 
Dot. wszystkich działań: 
Trwać będzie na bieżąco: zarządzanie projektem, monitoring oraz ewaluacja udzielonego wsparcia. 
Wszystkie działania realizowane będą z uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn 
oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 
 

Okres: 01.04.2019-30.06.2019 
Zadanie 1: 
W okresie 01.04.2019-30.06.2019 zrealizowano następujące działania: 
Trwała rekrutacja na kursy. Zrealizowano oraz zakończono egzaminem jedną edycję kursu „Wczesna 
rehabilitacja dzieci z deficytem neurologicznym w oparciu o współczesne metody neurofizjologiczne 
oraz doświadczenia własne” w woj. wielkopolskim (kurs ukończyło 30 osób). Przygotowano 
logistycznie oraz zrealizowano i zakończono egzaminem jedną, pierwszą edycję kursu „Wczesna 
rehabilitacja dzieci z deficytem neurologicznym w oparciu o współczesne metody neurofizjologiczne 
oraz doświadczenia własne” w woj. mazowieckim (kurs ukończyło 25 osób). 
Zadanie 2: 
W okresie 01.04.2019-30.06.2019 zrealizowano następujące działania: 
Trwała rekrutacja na kursy.  
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Zrealizowano oraz zakończono egzaminem dwie edycje kursu „Diagnostyka funkcjonalna oraz 
postępowanie fizjoterapeutyczne w chorobach układu kostno-stawowo-mięśniowego”  - po jednej 
edycji w woj. zachodniopomorskim (kurs ukończyło 21 osób)  oraz woj. dolnośląskim (kurs ukończyło 
25 osób). 
Przygotowano logistycznie oraz zrealizowano i zakończono egzaminem jedną edycję kursu 
„Diagnostyka funkcjonalna oraz postępowanie fizjoterapeutyczne w chorobach układu kostno-
stawowo-mięśniowego”  w woj. wielkopolskim (kurs ukończyło 30 osób).  
Przygotowano logistycznie oraz rozpoczęto realizację jednej edycji kursu „Diagnostyka funkcjonalna 
oraz postępowanie fizjoterapeutyczne w chorobach układu kostno-stawowo-mięśniowego”  w woj. 
lubuskim. 
Przygotowano logistycznie oraz przeprowadzono postępowanie kwalifikacyjne na jedną edycję kursu 
„Diagnostyka funkcjonalna oraz postępowanie fizjoterapeutyczne w chorobach układu kostno-
stawowo-mięśniowego”  w woj. mazowieckim. 
 
Zadanie Koszty pośrednie 
W ramach kosztów pośrednich prowadzona jest bieżąca obsługa biura.  
 
Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu 
Na tym etapie realizacji Projektu Agencja Usług Oświatowych "Omnibus" sp. z o.o. w Kłodzku nie 
napotkała na żadne problemy. 
 
Planowany przebieg realizacji 
W okresie 01.07.2019r.- 30.09.2019r. planowana jest realizacja następujących działań: 
 
Zad. 1  
Na bieżąco prowadzona będzie rekrutacja na drugą edycje kursu w województwie mazowieckim. 
Przygotowana zostanie logistycznie i rozpocznie się realizacja drugiej edycji kursu „Wczesna 
rehabilitacja dzieci z deficytem neurologicznym w oparciu o współczesne metody neurofizjologiczne 
oraz doświadczenia własne” w woj. mazowieckim. 
 
Zad. 2  
Na bieżąco prowadzona będzie rekrutacja na kursy.  
Trwać będzie oraz zakończy się egzaminem  realizacja jednej edycji kursu „Diagnostyka funkcjonalna 
oraz postępowanie fizjoterapeutyczne w chorobach układu kostno-stawowo-mięśniowego” w woj. 
lubuskim.  
Trwać będzie realizacja jednej edycji kursu „Diagnostyka funkcjonalna oraz postępowanie 
fizjoterapeutyczne w chorobach układu kostno-stawowo-mięśniowego” w woj. mazowieckim. 
Przygotowana zostanie logistycznie i rozpocznie się realizacja jednej edycji kursu „Diagnostyka 
funkcjonalna oraz postępowanie fizjoterapeutyczne w chorobach układu kostno-stawowo-
mięśniowego” w woj. łódzkim. 
 
Dot. wszystkich działań: 
Trwać będzie na bieżąco: zarządzanie projektem, monitoring oraz ewaluacja udzielonego wsparcia. 
Wszystkie działania realizowane będą z uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn 
oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 


