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 Załącznik nr 1 do WZUS 

 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

NAZWA ZAMÓWIENIA: 

 

„Usługi społeczne w zakresie aktywizacji uczestników projektu „Nasza Przyszłość”.”. 

 

1. Uwagi ogólne: 

a) Pojęcie godzina dydaktyczna dla wszystkich zadań oznacza jednostkę czasu równą 45 minut. 

b) Wszystkie materiały szkoleniowe, karty doradztwa, konspekty zajęć, miesięczne karty czasu pracy doradców, 

listy poświadczające obecność i korzystanie ze świadczeń, dzienniki zajęć, pozostała dokumentacja 

rozliczeniowa każdego z zadań zostanie oznakowana przez Wykonawcę zgodnie  

z aktualnymi wytycznymi w zakresie informacji i promocji Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego, 

c) W wypadku gdy na jakimkolwiek dokumencie wymagane jest poświadczenie osoby nieletniej za osobę tę 

poświadczenia dokonuje jedno z rodziców / opiekunów prawnych. 

 

2. Zadania wspólne dla zadań o charakterze szkoleniowym (zadania o nr 1-12): 

a) Wszystkie zajęcia odbywać się będą na terenie miasta Oborniki Śląskie (nie dotyczy kursów zawodowych – 

Zadanie nr 10). 

b) Wykonawca dokona zwrotu kosztów przejazdu uczestników w relacji do i z miejsca zamieszkania do miejsca 

szkolenia na podstawie kosztów biletów, najtańszym środkiem transportu na danej trasie. Do celów 

kalkulacyjnych Wykonawca przyjmie, że uczestnicy zamieszkują w następujących miejscowościach: Oborniki 

Śl .(11) Kotowice (1) Pęgów (4) Osola (1) Zajączków (1) Jary (1) Wielka Lipa (1) Lubnów (2) Wrocław (1) 

Wilkowa (3).     

c) Wykonawca zapewnia salę szkoleniową wyposażoną w rzutnik, ekran, flipchart i papier do flipcharta,  

d) Wykonawca zapewnia obiad z napojem dla uczestników szkoleń dla zadań realizowanych  

w wymiarze co najmniej 6 h dydaktycznych dziennie (uwaga: wymóg ten nie dotyczy kursów zawodowych 

– Zadanie nr 10).  
e) Wykonawca zapewnia serwis kawowy dla uczestników szkoleń, dla zajęć trwających co najmniej 4 h 

dydaktyczne dziennie (uwaga: wymóg ten nie dotyczy kursów zawodowych – Zadanie nr 10). W wypadku 

zajęć dla dzieci napoje w nieograniczonej ilości; 

f) Wykonawca zapewnia trenerów z kompetencjami do prowadzenia zajęć właściwych dla danej tematyki zajęć; 

g) Wykonawca wystawia uczestnikom szkolenia zaświadczenia/certyfikaty o ukończeniu szkolenia zawierających 

informację o jego temacie oraz wymiarze godzin; 

h) Wykonawca przeprowadza ewaluację szkolenia – dokonuje oceny szkolenia za pomocą ankiet ewaluacyjnych 

opracowanych zgodnie z ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego; 

i) Wykonawca oznakuje pomieszczenia, w których będą odbywały się zajęcia zgodnie z aktualnymi wytycznymi 

w zakresie informacji i promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego;  

j) Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli realizacji zamówienia, a Wykonawca zobowiązany 

jest do zapewnienia udziału w szkoleniach lub seminariach osobom wskazanym przez Zamawiającego do 

przeprowadzenia kontroli realizacji przedmiotu zamówienia. Koszty z tego tytułu Wykonawca musi uwzględnić 

w cenie złożonej oferty (maksymalnie dla dwóch osób). 

k) Wykonawca zapewnia materiały dydaktyczne i materiału biurowe (co najmniej teczka /segregator szkoleniowy 

notatnik / papier do notowania / długopis). 

l) Wykonawca w terminie 14 dni od zakończenia każdego z zadań przygotuje i przedłoży Zamawiającemu 

dokumentację realizacji danego zadania obejmującą raport z realizacji zadania, listy obecności, listy 

potwierdzające odbiór materiałów szkoleniowych, listy potwierdzające odbiór certyfikatów i kopie 

certyfikatów, listy potwierdzające korzystanie ze świadczeń właściwych dla danej jednostki szkoleniowej oraz 

dziennik zajęć.  

 

3. Zadania wspólne Wykonawcy dla zadań o charakterze doradczym (usługi indywidualnego wsparcia) (zadanie 

13): 

a) Wykonawca zapewnia doradców / terapeutów z kompetencjami do prowadzenia usług w zależności od typu / 

rodzaju usługi; 

b) Wykonawca wystawia uczestnikom szkolenia zaświadczenia/ certyfikaty o ukończeniu usługi doradczej 

informację o jego temacie oraz wymiarze godzin; 

c) Wykonawca przeprowadza ewaluację usługi – dokonuje jej oceny za pomocą ankiet ewaluacyjnych 

opracowanych zgodnie z ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego; 
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d) Wykonawca oznakowuje pomieszczenia, w których będą odbywały się zajęcia zgodnie z aktualnymi 

wytycznymi w zakresie informacji i promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego;  

e) Wykonawca w terminie 14 dni od zakończenia realizacji usługi przygotuje i przedłoży Zamawiającemu 

dokumentację realizacji usługi obejmującą raport z realizacji usługi, listy obecności, indywidulane karty usług 

doradczych oraz miesięczne karty czasu doradcy / terapeuty/ ankiety pre i post wraz z raportem ewaluacyjnym, 

kseropkopie certyfikatów, listy potwierdzające odbiór certyfikatów, korzystania z cateringu/ obiadów.  

 

4. Zadania Wykonawcy dla zadań o charakterze wyjazdowym (zadania 4,12): 

a) Wykonawca zapewni ośrodek zlokalizowany w miejscowości atrakcyjnej turystycznie lub w atrakcyjnym 

turystycznie kompleksie leśnym w województwie dolnośląskim, w odległości do 200 km od siedziby 

Zamawiającego, zapewniający zakwaterowanie, wyżywienie oraz dwie sale dydaktyczne; 

b) Wykonawca zapewni zakwaterowanie z zapleczem socjalnym i sanitarnym dla wszystkich osób uczestniczących 

w zajęciach/szkoleniach/warsztatach. Pokoje 2-4 osobowe z łazienką. Temperatura w pomieszczeniach 

noclegowych – min. 20
0 
C; 

c) Wykonawca zapewni dwie sale szkoleniowe zlokalizowane na terenie ośrodka z wyposażeniem (rzutnik 

multimedialny, laptop, ekran, papier do flipczartu, flipczart) powinny mieścić minimalnie 15 osób. Powinny być 

wyposażone w wygodne miejsca do siedzenia i stoliki, sale dobrze wentylowana lub klimatyzowana; 

d) Wykonawca zapewni wyżywienie obejmujące: obiad i kolację w pierwszym dni pobytu, śniadanie oraz 

śniadanie i obiad w drugim dniu pobytu; suchy prowiant / w obie strony suchy prowiant   

e) Wykonawca zapewni serwis kawowy z poczęstunkiem (kawa, herbata, woda, mleko, cukier, cytryna, drobne 

słone lub słodkie przekąski) podczas szkoleń w dni, w których realizowane są zajęcia dydaktyczne;   

f) Wykonawca zapewni przewóz uczestników (autokar, klimatyzowany) na trasie Trzebnica – miejsce pobytu –

Trzebnica; 

g) Wykonawca zapewni ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (polisa NNW) dla uczestników 

wyjazdu i opiekunów obejmujące pobyt na miejscu i przejazd tam i z powrotem. 

h) Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli realizacji zamówienia, a Wykonawca zobowiązany 

jest do zapewnienia cateringu i udziału w szkoleniach lub seminariach osobom wskazanym przez 

Zamawiającego do przeprowadzenia kontroli realizacji przedmiotu zamówienia. Koszty z tego tytułu 

Wykonawca musi uwzględnić w cenie złożonej oferty (maksymalnie dla dwóch osób). 

i) Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy pokrycia 30 % łącznych udziału uczestnika w danym zadaniu 

wyjazdowym jeśli uczestnik nie weźmie w nim udziału  i jeśli Zamawiający skutecznie powiadomi o tym fakcie 

Wykonawcę w terminie 7 dni przed terminem wyjazdu.      

 

5. Specyfikacja zadań Wykonawcy: 

 

Program wsparcia rodzin zastępczych 

 

5.1. Zadanie nr 1 – Trening integracji emocjonalnej 

Trening obejmuje zdobycie kluczowych kompetencji społ. niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w 

środowisku lokalnym/na rynku pracy, nabycie lub wzmocnienie umiejętności interpersonalnych, zainicjowanie 

zmiany w biernej postawie UP, roszczeniowym sposobie myślenia i działania na rzecz postawy otwartości i 

współpracy, podniesienie samoświadomości UP, wyznaczenie celów do osiągnięcia w życiu osobistym i 

zawodowych, budowa i rozwijanie umiejętności interpersonalnych w życiu zawodowym i przyszłej pracy.  

1. Usługa szkoleniowa obejmuje łącznie 24 godzin dydaktycznych (3 dni x 6-8 godzin dydaktycznych x 12 osób), 

2. Forma przeprowadzonych szkoleń – warsztaty/ćwiczenia, 

3. Łączna liczba osób – 12 osób, 

4. Łączna liczba certyfikatów – 12, 

5. Łączna liczba godzin dydaktycznych – 24 h, 

6. Realizacja zadania: w terminie od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego do 31.08.2018 r. 

 

5.2. Zadanie nr 2 – Trening komunikacji partnerskiej 

1. Trening kompetencji  życiowych obejmuje zajęcia z zakresu realizacji ról w rodzinie, podziału zadań, 

komunikacji partnerskiej.  

2. Usługa szkoleniowa obejmuje łącznie 24 godzin dydaktycznych (3 dni x 6-8 godzin dydaktycznych dla 12 

osób), 

3. Forma przeprowadzonych szkoleń – warsztaty/ćwiczenia, 

4. Łączna liczba osób – 12 osób, 

5. Łączna liczba certyfikatów – 12, 

6. Łączna liczba godzin dydaktycznych – 24 h, 

7. Realizacja zadania: w terminie od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego do 31.08.2018 r. 
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5.3. Zadanie nr 3 – Trening kompetencji rodzicielskich 

1. Trening umożliwia poprawę kompetencji i większej świadomości siebie jako rodzica, prowadzi do 

wszechstronnego rozwoju dzieci i zbudowania kompetencji rodziców i opiekunów w zakresie inteligencji 

emocjonalnej, empatii, poprawy komunik. w rodz. i uzysk. poczucia radości i satysfakcji z rodzicielstwa. W 

zajęciach uczestniczą rodzice i dzieci. 

2. Usługa obejmuje (24 godzin x 12 osób), 

3. Forma przeprowadzonych szkoleń – warsztaty/ćwiczenia, 

4. Łączna liczba osób – 12 osób, 

5. Łączna liczba certyfikatów – 12, 

6. Łączna liczba godzin dydaktycznych – 24 h, 

7. Realizacja zadania: w terminie od  dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego do 31.08.2018 r. 

 

5.4. Zadanie nr 4 – Integracja sensoryczna / Terapia taktylna / Trening zastępowania agresji (zadanie realizowane 

w formule wyjazdowej)   

1. Integracja sensoryczna przeciwdziała: nadwrażliwości na dotyk, ruch, bodźce wzrokowe i słuchowe, zbyt małej 

wrażliwości na dotyk ruch, bodźce wzrokowe i słuchowe, zbyt wysokiego/ niskiego poziomu aktywności, 

problemom z koordynacją, opóźnieniom w rozwoju mowy i zdolności językowych, opóźnieniom w rozwoju 

zdolności ruchowych, problemom z nauką, niskiej samoocenie, kłopotom z dobrą organizacją, kłopotom z 

zachowaniem.  

2. Terapia taktylna - Terapia ruchowa wykorzystująca metodę masażu jako czynnika terapeutycznego i 

rozwojowego 

3. Trening zastępowania agresji obejmuje metoda korygowania agresywnych zachowań. Składa się z 3 obszarów: 

trening umiejętności prospołecznych, trening kontroli złości, trening zachowań moralnych. 

4. W zajęciach wezmą udział osoby dorosłe. Szczegółowe treści zajęć na podstawie własnej dIagnozy wykonawca 

dokona podczas wyjazdu z uczestnikami.  

5. Usługa szkoleniowa obejmuje łącznie 24 godziny dydaktyczne (24 godzin dla 10 osób), 

6. Forma przeprowadzonych zajęć– zajęcia  grupowe oraz indywidualne, 

7. Łączna liczba osób – 10, 

8. Łączna a certyfikatów – 10, 

9. Łączna liczba godzin dydaktycznych – 24 h, 

10. Realizacja zadania: w terminie w terminie od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego do 

31.10.2018 r 

 

Program wsparcia wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia  

 

5.5. Zadanie nr 5 – Trening Dorosłości   

1) Trening dorosłości (zajęcia grupowe) obejmuje zagadnienia z zakresu  profilaktyki uzależnień, tematyki 

seksualności i płodności człowieka, budowania celów życiowych i planów ich realizacji, zarządzania własnymi 

zasobami; 

2) Usługa szkoleniowa obejmuje 40 godzin dydaktycznych (5 dni x 8 godzin dydaktycznych) dla jednej grupy 

szkoleniowej (7 osób), 

3) Forma przeprowadzonych szkoleń – warsztaty/ćwiczenia, 

4) Łączna liczba osób – 7 osób, 

5) Łączna liczba certyfikatów – 7, 

6) Łączna liczba godzin dydaktycznych – 40 h, 

7) Realizacja zadania: w terminie od dnia zawarcia umowy w prawie zamówienia publicznego do 31.08.2018 

 

5.6 Zadanie nr  6 - Trening pracy z elementami autoprezentacji  

1) Trening pracy (zajęcia grupowe) to instrument integracji społecznej obejmujący zajęcia z zakresu budowania 

kompetencji poruszania się po rynku pracy, wyboru ścieżki zawodowej, preorientacji zawodowej, rozwoju 

zawodowego, przygotowania do rozmowy z pracodawcą, technik rozmowy z pracodawcą, opracowania do 

kumentów aplikacyjnych,  korzystania z internetowych portali rynku pracy; 

2) Usługa szkoleniowa obejmuje 24 godzin dydaktycznych (3 dni x 8 godzin dydaktycznych) dla jednej grupy 

szkoleniowej, 

3) Forma przeprowadzonych szkoleń – warsztaty/ćwiczenia, 

4) Łączna liczba osób – 7 osób, 

5) Łączna liczba certyfikatów – 7, 

6) Łączna liczba godzin dydaktycznych – 24 h, 

7) Realizacja zadania: w terminie od dnia zawarcia umowy w prawie zamówienia publicznego do 31.08.2018 

 

5.7 Zadanie nr 7 – Kurs prawa jazdy kategorii B   

5.7.1.  Założenia: 



 
 

Projekt „Nasza przyszłość”  współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Oś IX Włączenie społeczne . 
str. 4 

 

1) Kurs prawa jazdy kategorii B z egzaminem państwowym celem kursu jest zwiększenie mobilności uczestników 

projektu. Uzyskanie uprawnień kat. B pozwoli na zwiększenie potencjału uczestników projektu na rynku pracy. 

2) Usługa szkoleniowa obejmuje 60 godzin dydaktycznych (30 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin 

praktycznych) dla jednej grupy szkoleniowej (4 osób WPZ) oraz egzamin na prawo jazdy kat. B, 

3) Forma przeprowadzonych kursu – warsztaty/ćwiczenia/nauka jazdy, 

4) Łączna liczba osób – 4 osób WPZ, 

5) Łączna liczba certyfikatów – 4, 

6) Łączna liczba godzin dydaktycznych – 60 h, 

7) Realizacja zadania: w terminie od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego do 31.12.2018 r. 

 

5.7.2. Zadania Wykonawcy: 

a) Wykonawca przedstawi szczegółowy program oraz harmonogram szkoleń; 

b) Na potrzeby kursu prawa jazdy kat. B zapewni salę oraz materiały do zajęć teoretycznych oraz samochód 

przystosowany do realizacji zajęć praktycznych w ramach kursu prawa jazdy;  

c) Wykonawca zapewni instruktorów/prelegentów/trenerów/ośrodek szkoleniowy/ z kompetencjami do 

prowadzenia kursów, zajęć i ćwiczeń w przedmiotowym zakresie;  

d) Wykonawca wystawi uczestnikom szkolenia zaświadczenia/certyfikaty o ukończeniu szkolenia zawierających 

informację o jego temacie oraz wymiarze godzin; 

e) Wykonawca przeprowadzi ewaluację szkolenia – dokona oceny szkolenia za pomocą ankiet ewaluacyjnych 

opracowanych zgodnie z ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego; 

f) Wykonawca oznakuje pomieszczenia, w których będą odbywały się zajęcia zgodnie z aktualnymi wytycznymi 

w zakresie informacji i promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego;  

g) Wykonawca zapewni uczestnikom szkoleń odpowiednie materiały szkoleniowe wraz z prezentacją 

multimedialną (tzn. materiały szkoleniowe związane z tematyką szkolenia, 16 kpl.+1 kpl., które po zakończeniu 

szkolenia przejdą w posiadanie absolwentów (16 kpl.) i Zamawiającego w celu dokumentacji prawidłowości 

realizacji usługi (1 kpl.)  

h) Wykonawca zapewni materiały biurowe na zajęcia grupowe (co najmniej długopis, teczka/segregator, 

notatnik/papier do pisania), 

i) Wykonawca zapewni udział kursantów w egzaminie państwowym przeprowadzanym przez WODR we 

Wrocławiu  (opłaci egzamin państwowy). 

 

5.8. Zadanie nr 8 - Kursy zawodowe  

1) Kurs spawania metodą MAG 135 – 1 osoba 

2) Kurs dietetyczny - 60 h  – 1 osoba 

3) Kurs kosmetyki twarzy 40 h - 1 osoba 

4) Kurs stylizacji paznokci  - 40 h  - 1 osoba 

5) Kurs obsługi wózka jezdniowego – 67 h  - 1 osoba.   

6) Forma przeprowadzonych zajęć – zajęcia teoretyczne i praktyczne w ramach kursów zawodowych, 

7) Łączna liczba osób –  5 osób, 

8) Łączna liczba certyfikatów – 5, 

9) Okres realizacji zadania: w terminie od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego do 

31.12.2018 r. 

10) Miejsce realizacji zajęć  na terenie Obornik Śląskich lub Trzebnicy lub powiatu trzebnickiego lub Wrocławia 

lub powiatu wrocławskiego.   

 

5.8.1. Zadania Wykonawcy – dla każdego kursu odrębnie: 

a) Wykonawca zapewni trenerów z kompetencjami do prowadzenia kursów i zajęć praktycznych  

w przedmiotowym zakresie; 

b) Wykonawca wystawi uczestnikom kursów zaświadczenia/certyfikaty; 

c) Wykonawca przeprowadzi ewaluację szkolenia – dokona oceny szkolenia za pomocą ankiet ewaluacyjnych 

opracowanych zgodnie z ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego oraz sporządzi raport ewaluacyjny; 

d) Wykonawca oznakuje pomieszczenia, w których będą odbywały się zajęcia zgodnie z aktualnymi wytycznymi 

w zakresie informacji i promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego;  

e) Wykonawca zapewni zestaw szkoleniowy na zajęcia grupowe (co najmniej teczka, papier do notowania, 

długopis, przygotowanie skryptu i wydruk); 

f) Wykonawca w terminie 30 dni od zakończenia ostatniego kursu przygotuje i przedłoży Zamawiającemu 

dokumentację realizacji całej usługi obejmującą 1 łączny raport z realizacji usługi szkoleniowej oraz dla 

każdego kursu odrębnie: listy obecności, listy potwierdzające odbiór materiałów szkoleniowych, listy 

potwierdzające odbiór certyfikatów i kopie certyfikatów, listy potwierdzające korzystanie ze świadczeń 

właściwych dla danej jednostki szkoleniowej oraz dziennik zajęć.  

   

5.8.2. Łączne wymagania dla wszystkich kursów zawodowych 
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5.8.2.1. Szkolenia muszą umożliwić uczestnikom:  
a. podejście do egzaminu i uzyskania certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje lub zdobyte 

kompetencje. Jeżeli kwalifikacje uzyskiwane w ramach szkolenia są objęte certyfikacją zewnętrzną, to 
Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego oraz uczestników o możliwości 
przystąpienia do egzaminu zewnętrznego lub  

b. możliwości uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu unormowanych w rozporządzeniach właściwego 

Ministra.   
5.8.2.2. Kompetencje uzyskane w wyniku szkoleń oraz „Etapy nabycia kompetencji”: 

1) Każde szkolenie musi prowadzić do uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji potwierdzonych 

odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem), w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury  

i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-

2020.  
2) Nabycie kwalifikacji lub kompetencji musi zostać zweryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego 

sprawdzenia przyswojonej wiedzy lub uzyskanych kwalifikacji czy kompetencji (np. 

 w formie egzaminu). 
 
3) W przypadku szkoleń prowadzących do nabycia kompetencji, muszą zostać zrealizowane wszystkie etapy 

nabycia kompetencji zgodnie z „Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 

programów operacyjnych na lata 2014-2020”, a po zakończeniu szkolenia rezultaty muszą być zweryfikowane, 

np. poprzez egzamin wewnętrzny, test, rozmowę oceniającą itp. i porównane ze standardem wymagań. Ww. 

etapy prowadzące do nabycia kompetencji to:  
a) ETAP I - Zakres – zdefiniowanie grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru 

interwencji EFS, który będzie poddany ocenie (w tym przypadku są to ww. szkolenia),  
b) ETAP II - Wzorzec - zdefiniowanie standardu wymagań tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy 

w wyniku przeprowadzonych działań projektowych,  
c) ETAP III - Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny po 

zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie, 
 
d) ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi 

wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia udzielanego dennej 

osobie. 
 

4) Kompetencja to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się. Opis kompetencji zawiera jasno określone warunki, 

które powinien spełniać uczestnik projektu ubiegający się o nabycie kompetencji, tj. wyczerpującą informację o 

efektach uczenia się dla danej kompetencji oraz kryteria i metody ich weryfikacji. 

5) Efekty uczenia się to wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne składające się na daną kompetencję/ 

kwalifikację. Efekty uczenia się dla danej kwalifikacji/ kompetencji powinny zostać opisane w sposób 

zrozumiały dla osób rozpoczynających naukę, powinny być konkretne jednoznaczne oraz możliwe do 

osiągnięcia. Ponadto muszą być mierzalne i możliwe do zaobserwowania oraz do zweryfikowania. Pomocne w 

odpowiednim określeniu efektów uczenia się wymaganych dla poszczególnych szkoleń mogą być Krajowe 

Standardy kwalifikacji Zawodowych dla poszczególnych zawodów.  
6) Wykonawca zapewnia, że bezpośrednio po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają odpowiednie 

certyfikaty i zaświadczenia. 

 

Program wsparcia wychowanków pieczy zastępczej poniżej 15 roku życia (dzieci  w wieku 10-14 roku życia) 

 

5.9. Zadanie nr 9 – Trening Dorosłości   

1) Trening dorosłości (zajęcia grupowe) obejmuje zagadnienia z zakresu  profilaktyki uzależnień, tematyki 

seksualności i płodności człowieka, budowania celów życiowych i planów ich realizacji, zarządzania własnymi 

zasobami; 

2) Usługa szkoleniowa obejmuje 40 godzin dydaktycznych (5 dni x 8 godzin dydaktycznych) dla jednej grupy 

szkoleniowej (7 osób), 

3) Forma przeprowadzonych szkoleń – warsztaty/ćwiczenia, 

4) Łączna liczba osób – 7 osób, 

5) Łączna liczba certyfikatów – 7, 

6) Łączna liczba godzin dydaktycznych – 40 h, 

7) Realizacja zadania: w terminie od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego do 31.12.2018 r. 

 

5.10. Zadanie 10 – Kurs komputerowy  

1) Kurs obejmuje zagadnienia przygotowujące Beneficjentów do egzaminu na poziomie ECCC – stopień 1  . 

2)  Usługa szkoleniowa obejmuje 60 godzin dydaktycznych (10 dni x 6 godzin dydaktycznych x 7 osób).  
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3) Forma przeprowadzonych szkoleń – warsztaty/ćwiczenia, 

4) Łączna liczba osób – 7 osób, 

5) Łączna liczba certyfikatów – 7, 

6) Łączna liczba godzin dydaktycznych – 60 h, 

7) Realizacja zadania: w terminie od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego do 31.12.2018 r. 

 

5.11. Zadanie 11 – Kurs języka angielskiego stopień podstawowy – edycja 1 

1) Kurs obejmuje poziom podstawowy (elementary) nauki języka angielskiego.  

2) Usługa szkoleniowa obejmuje 60 godzin dydaktycznych (10 dni x 6 godzin dydaktycznych).  

3) Forma przeprowadzonych szkoleń – warsztaty/ćwiczenia, 

4) Łączna liczba osób – 7 osoby, 

5) Łączna liczba certyfikatów – 7, 

6) Łączna liczba godzin dydaktycznych – 60 h, 

7) Realizacja zadania: w terminie od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego do 31.12.2018 r. 

 

5.12. Zadanie nr 12 – Wyjazd surviwalowy (zajęcia o charakterze wyjazdowym) 

1) Tematyka zajęć: zajęcia w zakresie: budowania odpowiedzialności za siebie i za zespół,  rozpoznania własnego 

charakteru, mocnych i słabych stron, wzmocnienia fizycznego i psychicznego, zajęcia mają za zadania rozwinąć 

umiejętności pracy w grupie, realizacji zadań w czasie, zarządzania czasem, termnowści, nauczyć budowania 

pozytywnych relacji, umożliwić poradzenie sobie z nieznaną sytuacją; 

2) Wyjazd survivalowy obejmie 7 osób niepełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej oraz młodzieży poniżej 

15 roku życia przebywającej w pieczy zastępczej oraz  2  opiekunów; 

3) Forma przeprowadzonych zajęć – zajęciach/szkoleniach/warsztatach; 

4) Łączna liczba osób – 9 osób (7 uczestników i 2 opiekunów); 

5) Łączna liczba certyfikatów – 7, 

6) Łączna liczba godzin dydaktycznych –16 h (2 dni), 

 

5.13  Zadanie nr 13  - Indywidualne doradztwo psychologiczne  

5.13.1 Założenia: 

1) Poradnictwo specjalistyczne: psychologa obejmuje działania służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, 

przywracaniu i poprawie zdrowia psychicznego w szczególności poprzez: 

a) pomoc oferowaną osobom zdrowym przeżywającym kryzysy rozwojowe lub trudności przystosowawcze, 

b) diagnoza problemu,  zidentyfikowanie trudności z jaką osoba sobie nie radzi, 

c) określenie czynników podtrzymujących istnienie problemu oraz trudności związanych z jego rozwiązaniem, 

d) poszukiwanie nowych sposobów rozwiązania trudności, 

e) wzmocnienie klienta w realizowanych przez niego zmianach. 

2)  Usługa realizowana będzie w oparciu o następujące zasady pracy: 

a) Przejrzystość – charakter usług dostępnych w ramach poradnictwa jest zrozumiały dla odbiorcy, 

b) Życzliwość i empatia – personel świadczący usługi tworzy przyjazną atmosferę dla beneficjentów 

c) Ciągłość – poradnictwo wspiera beneficjentów w  szeregu decyzji i zmian o charakterze prawnym, 

psychologicznym, społecznym i rodzinnym. 

d) Dostępność – usługi poradnictwa są świadczone w sposób elastyczny i przyjazny dla beneficjentów tj. 

poprzez kontakt bezpośredni, 

e) Elastyczność – poradnictwo wykorzystuje szerokie spektrum metod, odpowiednich wobec różnorodnych 

potrzeb osób, również tych z  niepełnosprawnością. 

3) Usługa doradcza obejmuje łącznie 50 godzin usług poradnictwa (10 h x 5 osób), 

4) Forma przeprowadzonego doradztwa – indywidualne spotkania z uczestnikami, 

5) Łączna liczba godzin dydaktycznych – 50 godzin,  

6) Realizacja modułu: w terminie od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego do 31.12.2018 r 

 


