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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 
Opis przedmiotu zamówienia 

 
1. NAZWA ZAMÓWIENIA: 

 
„Organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych i doradczych w projekcie pn. ”Postaw na 
rodzinę”. 
 
2. Uwagi ogólne: 

a) Pojęcie godzina dydaktyczna dla wszystkich zadań oznacza jednostkę czasu równą 45 minut. 
b) Zamawiający wymaga aby wszystkie materiały szkoleniowe, karty doradztwa, miesięczne karty czasu 

pracy doradców, listy poświadczające obecność i korzystanie ze świadczeń, dzienniki zajęć, 
pozostała dokumentacja rozliczeniowa każdego z zadań oznakowane zostały przez Wykonawcę 
zgodnie z aktualnymi wytycznymi w zakresie informacji i promocji Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego, 

c) W wypadku gdy na jakimkolwiek dokumencie wymagane jest poświadczenie osoby nieletniej za 
osobę tę poświadczenia dokonuje jedno z rodziców / opiekunów prawnych. 

d) Zamawiający wymaga aby zadania połączone w bloki szkoleniowe (zadania 1-3, 4-6, 7-9, 10-12, 13-
15, 16-18) realizowane były w tym samym czasie tj. w szczególności zajęcia dla dzieci musza być 
realizowane w czasie gdy zajęcia odbywają rodzice,  

 
3. Zadania wspólne dla zadań o charakterze szkoleniowym (zadania o nr 1-20): 

a) Wykonawca zapewnia salę szkoleniową wyposażoną w rzutnik, ekran, flipchart i papier do flipcharta, 
lub odpowiednio wyposażoną do zajęć dla dzieci (materace lub maty, sprzęt do potrzeb integracji 
sensorycznej i terapii taktylnej). Ze względu na możliwość udziału osób niepełnosprawnych budynek i 
sale muszą spełniać kryteria dostępu tj. posiadać odpowiednie podjazdy, wejścia do budynku i 
pomieszczeń oraz w przypadku realizacji zajęć powyżej poziomu terenu posiadać windę. W 
przypadku realizacji zadań poza terenem Gminy Korsze, na wykonawcy cięży obowiązek 
zapewnienia transportu dla uczestników szkoleń; 

b) Wykonawca zapewnia obiad z napojem dla uczestników szkoleń dla zadań realizowanych w 
wymiarze co najmniej 6 h dydaktycznych dziennie , 

c) Serwis kawowy dla uczestników szkoleń, dla zajęć trwających co najmniej 4 h dydaktyczne 
dziennie, w wypadku zajęć dla dzieci napoje w nieograniczonej ilości; 

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

e) Wykonawca wystawia uczestnikom szkolenia zaświadczenia/certyfikaty o ukończeniu szkolenia 
zawierających informację o jego temacie oraz wymiarze godzin; 

f) Wykonawca przeprowadza ewaluację szkolenia – dokonuje oceny szkolenia za pomocą ankiet 
ewaluacyjnych opracowanych zgodnie z ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego; 

g) Wykonawca oznakuje pomieszczenia, w których będą odbywały się zajęcia zgodnie z aktualnymi 
wytycznymi w zakresie informacji i promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Warmińsko - Mazurskiego;  

h) 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). 

i) Wykonawca zapewnia materiały dydaktyczne i materiału biurowe (co najmniej teczka /segregator 
szkoleniowy notatnik / papier do notowania, długopis) oraz pendrive z materiałami szkoleniowymi – 1 
szt. na uczestnika 

j) Wykonawca w terminie 30 dni od zakończenia szkolenia przygotuje i przedłoży Zamawiającemu 
dokumentację realizacji usługi obejmującą raport z realizacji usługi szkoleniowej, 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.  

 
4. Wykonawca wspólne dla usług szkoleniowych dla dzieci (zadania o nr 2-3, 5-6, 8-9, 11-12, 14-15, 17-
18) - Wykonawca zapewni: 

a) Salę szkoleniową odpowiednio wyposażoną do zajęć dla dzieci  w materace, maty, sprzęt do potrzeb 
integracji sensorycznej i terapii taktylnej oraz niezbędny sprzęt do zająć animacyjnych z dziećmi 
(materace, sprzęt sportowy itp.). Ze względu na możliwość udziału osób niepełnosprawnych budynek 
i sale muszą spełniać kryteria dostępu tj. posiadać odpowiednie podjazdy, wejścia do budynku i 
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omieszczeń oraz w przypadku realizacji zajęć powyżej poziomu terenu posiadać windę. W przypadku 
realizacji zadań poza terenem Gminy Korsze, na wykonawcy cięży obowiązek zapewnienia transportu 
dla uczestników szkoleń; 

b) Obiad z napojem przystosowany smakowo i jakościowo dla potrzeb dzieci dla zadań realizowanych w 
wymiarze co najmniej 6 h dziennie, 

c) Wodę lub napoje w nieograniczonej ilości;  
 

5. Zadania wspólne Wykonawcy dla zadań o charakterze doradczym (usługi indywidualnego 
wsparcia) (zadania o nr 21,22 ): 

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; 

d) Wykonawca oznakowuje  pomieszczenia, w których będą odbywały się zajęcia zgodnie z aktualnymi 
wytycznymi w zakresie informacji i promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Warmińsko - Mazurskiego;  

e) Miesięczne zapotrzebowanie na usługę będzie przekazywane wykonawcy w terminie do 15 dnia 
kalendarzowego miesiąca poprzedzającego świadczenie usług pocztą elektroniczną na adres 
wskazany w umowie. Zapotrzebowanie zawierało będzie zawierało łączną liczbę godzin świadczenia 
usługi w następnym miesiącu kalendarzowym z podaniem liczby godzin do wykonania. Zamawiający 
zastrzega, że możliwe jest, że w danym miesiącu usługa nie będzie wykonywana.      

f) Na podstawie miesięcznego zapotrzebowania Wykonawca sporządzi i przekaże w terminie do 25 
dnia kalendarzowego miesiąca poprzedzającego świadczenie usług szczegółowy harmonogram 
miesięczny realizacji usługi zawierający wykaz dat i godzin świadczenia usługi.  

g) Rozliczenie świadczeń odbywać się będzie 1 raz w miesiącu na podstawie miesięcznej faktury za 
świadczenie usług 

h) Wykonawca w terminie 15 dni od zakończenia realizacji usługi w ostatnim miesiącu jej realizacji 
przygotuje i przedłoży Zamawiającemu dokumentację realizacji usługi obejmującą raport z realizacji 
usługi, listy obecności, indywidulane karty usług doradczych oraz miesięczne karty czasu doradcy / 
terapeuty.  

 
6. Zadania wspólne Wykonawcy dla zadań o charakterze wyjazdowym (zadania 19-20): 

a) Wykonawca zapewni ośrodek zlokalizowany w miejscowości atrakcyjnej turystycznie, w odległości do 
200 km od siedziby Zamawiającego, zapewniający zakwaterowanie, wyżywienie oraz dwie sale 
dydaktyczne (po 1 na potrzeby zajęć dla dzieci i zajęć dla dorosłych) 

b) Wykonawca zapewni zakwaterowanie z zapleczem socjalnym i sanitarnym dla wszystkich osób 
uczestniczących w zajęciach/szkoleniach/warsztatach. 

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: dwudaniowy obiad i kolację w pierwszym dniu wyjazdu, 
śniadanie i dwudaniowy obiad w drugim dniu wyjazdu, stały serwis kawowy  

e) Wykonawca zapewni serwis kawowy z poczęstunkiem (kawa, herbata, woda, mleko, cukier, cytryna, 
drobne słone lub słodkie przekąski) podczas szkoleń – 2 razy dziennie w dni, w których realizowane 
są zajęcia dydaktyczne;   

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

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). 
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7. Specyfikacja usług szkoleniowych: 
 
8. ŚCIEŻKA POPRAWY RELACJI  W RODZINIE   
 
8.1. Zadanie 1 – Trening kompetencji rodzicielskich - edycja 1  

1) Trening obejmuje pracę w zakresie budowania więzi w relacji rodzice – dziecko, zajęcia w zakresie 
metod wychowawczych, reintegrację rodziny. 
2) Usługa szkoleniowa obejmuje 48 godzin dydaktycznych (3 dni x 8 godzin dydaktycznych x 2 grupy 
szkoleniowe - 16 osób każda grupa), 
3) Forma przeprowadzonych szkoleń – warsztaty/ćwiczenia, 
4) Łączna liczba osób – 32 osób, 
5) Łączna liczba certyfikatów – 32, 
6) Łączna liczba godzin dydaktycznych – 48 h, 
7) Realizacja zadania: w terminie od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego do 
31.08.2017 r. 

 
8.2. Zadanie 2 – Integracja sensoryczna - edycja 1  

1) Zajęcia obejmują diagnostykę rozwoju dziecka (z prezentacją wyników dla rodziców / opiekunów) i 
terapii zachowań z wykorzystaniem metod integracji sensorycznej. 
2) Usługa szkoleniowa obejmuje 48 godzin dydaktycznych (3 dni x 8 godzin dydaktycznych x 2 grupy 

szkoleniowe średnio 18 osób każda grupa), 
3) Forma przeprowadzonych szkoleń – warsztaty/ćwiczenia, 
4) Łączna liczba osób – 36 osób, 
5) Łączna liczba certyfikatów – 36, 
6) Łączna liczba godzin dydaktycznych – 48 h, 
7) Realizacja zadania: w terminie od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego do 
31.08.2017 r. 

 
8.3. Zadanie 3 – Zajęcia animacyjno – integracyjne metodą Weroniki Sherborne – edycja 1 

1) Trening obejmuje zajęcia w zakresie reakcji na zachowania agresywne / dialogu /technik radzenia 
sobie ze stresem. 
2) Usługa szkoleniowa obejmuje łącznie 24 godziny dydaktycznych, przy czym zajęcia realizowane są w 
czasie stacjonarnych zajęć rodziców  
3) Forma przeprowadzonych szkoleń – warsztaty/ćwiczenia, 
4) Łączna liczba osób – 20 osób, 
5) Łączna liczba certyfikatów –  20 
6) Łączna liczba godzin dydaktycznych 24  h, 
7) Realizacja zadania: w terminie od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego do 
31.08.2017 r. 

 
8.4. Zadanie 4 – Trening kompetencji rodzicielskich - edycja 2  

1) Trening obejmuje pracę w zakresie budowania więzi w relacji rodzice – dziecko, zajęcia w zakresie 
metod wychowawczych, reintegrację rodziny. 
2) Usługa szkoleniowa obejmuje 48 godzin dydaktycznych (3 dni x 8 godzin dydaktycznych x 2 grupy 
szkoleniowe – 10/9 osób każda grupa), 
3) Forma przeprowadzonych szkoleń – warsztaty/ćwiczenia, 
4) Łączna liczba osób – 19 osób, 
5) Łączna liczba certyfikatów – 19, 
6) Łączna liczba godzin dydaktycznych – 48 h, 
7) Realizacja zadania: 1.06 – 31.07.2018 r. 

 
8.5. Zadanie 5 – Integracja sensoryczna - edycja 2  

1) Zajęcia obejmują diagnostykę rozwoju dziecka (z prezentacją wyników dla rodziców / opiekunów) i 
terapii zachowań z wykorzystaniem metod integracji sensorycznej. 
2) Usługa szkoleniowa obejmuje 48 godzin dydaktycznych (3 dni x 8 godzin dydaktycznych x 2 grupy 

szkoleniowe średnio 11/12 osób każda grupa), 
3) Forma przeprowadzonych szkoleń – warsztaty/ćwiczenia, 
4) Łączna liczba osób – 23 osób, 
5) Łączna liczba certyfikatów – 23, 
6) Łączna liczba godzin dydaktycznych – 48 h, 
7) Realizacja zadania: 1.06.-31.07.2018 r. 
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8.6. Zadanie 6 – Zajęcia animacyjno – integracyjne metodą Weroniki Sherborne – edycja 2 

1) Trening obejmuje zajęcia w zakresie reakcji na zachowania agresywne / dialogu /technik radzenia 
sobie ze stresem. 
2) Usługa szkoleniowa obejmuje łącznie 24 godziny dydaktycznych, przy czym zajęcia realizowane są w 
czasie stacjonarnych zajęć rodziców,  
3) Forma przeprowadzonych szkoleń – warsztaty/ćwiczenia, 
4) Łączna liczba osób – 20 osób, 
5) Łączna liczba certyfikatów –  20 
6) Łączna liczba godzin dydaktycznych24  h, 
7) Realizacja zadania: 1.06-31.07.2018 r. 

 
8.7. Zadanie 7 – Trening komunikacji partnerskiej – edycja 1   

     1) Trening komunikacji partnerskiej obejmuje efektywną komunikację w rodzinie, naukę pełnienia ról na 
nowo, asertywność oraz wspólne rozwiązywanie problemów na nowym poziomie pracy. 

2) Usługa szkoleniowa obejmuje 24 godzin dydaktycznych (3 dni x 8 godzin dydaktycznych x 2 grupy 
szkoleniowe - 16 osób każda grupa), 
3) Forma przeprowadzonych szkoleń – warsztaty/ćwiczenia, 
4) Łączna liczba osób – 32 osób, 
5) Łączna liczba certyfikatów – 32, 
6) Łączna liczba godzin dydaktycznych – 48 h, 
7) Realizacja zadania: w okresie od dnia 1.09.2017 r. – 31.10.2017 r. 

 
8.8. Zadanie 8 – Terapia taktylna - edycja 1  

1) Zajęcia obejmują diagnostykę rozwoju dziecka (z prezentacją wyników dla rodziców / opiekunów) i 
terapii zachowań z wykorzystaniem metod terapii taktylnej wg metody dr Tatiany Mazgutowej. 
2) Usługa szkoleniowa obejmuje 48 godzin dydaktycznych (3 dni x 8 godzin dydaktycznych x 2 grupy 

szkoleniowe średnio 18 osób każda grupa), 
3) Forma przeprowadzonych szkoleń – warsztaty/ćwiczenia, 
4) Łączna liczba osób – 36 osób, 
5) Łączna liczba certyfikatów – 36, 
6) Łączna liczba godzin dydaktycznych – 48 h, 
7) Realizacja zadania: w terminie od 1.09.2017 - do 31.10.2017 r. 

 
8.9 Zadanie 9 – Zajęcia animacyjno – integracyjne metodą Weroniki Sherborne  – edycja 1 

1) Trening obejmuje zajęcia w zakresie reakcji na zachowania agresywne / dialogu /technik radzenia 
sobie ze stresem. 
2) Usługa szkoleniowa obejmuje łącznie 72 godziny dydaktycznych, przy czym zajęcia realizowane są w 
czasie stacjonarnych zajęć rodziców  
3) Forma przeprowadzonych szkoleń – warsztaty/ćwiczenia, 
4) Łączna liczba osób –20 osób, 
5) Łączna liczba certyfikatów –  20 
6) Łączna liczba godzin dydaktycznych 24  h, 
7) Realizacja zadania: 1.09.2017 r. – 31.10.2017 r.  

 
8.10. Zadanie 10 – Trening komunikacji partnerskiej – edycja 2   

     1) Trening komunikacji partnerskiej obejmuje efektywną komunikację w rodzinie, naukę pełnienia ról na 
nowo, asertywność oraz wspólne rozwiązywanie problemów na nowym poziomie pracy. 

2) Usługa szkoleniowa obejmuje 24 godzin dydaktycznych (3 dni x 8 godzin dydaktycznych x 2 grupy 
szkoleniowe - 16 osób każda grupa), 
3) Forma przeprowadzonych szkoleń – warsztaty/ćwiczenia, 
4) Łączna liczba osób – 32 osób, 
5) Łączna liczba certyfikatów – 32, 
6) Łączna liczba godzin dydaktycznych – 48 h, 
7) Realizacja zadania: w okresie od dnia 1.09.2018 r. – 31.10.2018 r. 

 
8.11. Zadanie 11 – Terapia taktylna - edycja 2  

1) Zajęcia obejmują diagnostykę rozwoju dziecka (z prezentacją wyników dla rodziców / opiekunów) i 
terapii zachowań z wykorzystaniem metod terapii taktylnej wg metody dr Tatiany Mazgutowej. 
2) Usługa szkoleniowa obejmuje 48 godzin dydaktycznych (3 dni x 8 godzin dydaktycznych x 2 grupy 

szkoleniowe średnio 18 osób każda grupa), 
3) Forma przeprowadzonych szkoleń – warsztaty/ćwiczenia, 
4) Łączna liczba osób – 36 osób, 
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5) Łączna liczba certyfikatów – 36, 
6) Łączna liczba godzin dydaktycznych – 48 h, 
7) Realizacja zadania: w terminie od 1.09.2018 - do 31.10.2018 r. 

 
8.12 Zadanie 12 – Zajęcia animacyjno – integracyjne metodą Weroniki Sherborne  – edycja 1 

1) Trening obejmuje zajęcia w zakresie reakcji na zachowania agresywne / dialogu /technik radzenia 
sobie ze stresem. 
 
2) Usługa szkoleniowa obejmuje łącznie 24 godziny dydaktycznych, przy czym zajęcia realizowane są w 
czasie stacjonarnych zajęć rodziców  
3) Forma przeprowadzonych szkoleń – warsztaty/ćwiczenia, 
4) Łączna liczba osób – 20  osób, 
5) Łączna liczba certyfikatów –  20  
6) Łączna liczba godzin dydaktycznych 24  h, 
7) Realizacja zadania: w terminie 1.09.2018  - 31.10.2018 r. 

 
 
8.13. Zadanie 13 – Trening kompetencji społecznych  - edycja 1  

1) Trening kompetencji  i umiejętności społecznych obejmuje zajęcia w zakresie budowania poczucia 
własnej wartości, komunikacji społecznej,  wyznaczania celów życiowych i komunikacji w rodzinie. 

2) Usługa szkoleniowa obejmuje 48 godzin dydaktycznych (3 dni x 8 godzin dydaktycznych x 2 grupy 
szkoleniowe - 16 osób każda grupa), 

3) Forma przeprowadzonych szkoleń – warsztaty/ćwiczenia, 
4) Łączna liczba osób – 32 osób, 
5) Łączna liczba certyfikatów – 32, 
6) Łączna liczba godzin dydaktycznych – 48 h, 
7) Realizacja zadania: w terminie od 1.12.2017 r. do 31.01.2018 r. 

 
 
8.14. Zadanie 14 – Trening Zastępowania Agresji – edycja 1   

1) Trening obejmuje zajęcia w zakresie asertywności, planowania i wyznaczania celów życiowych, 
kontroli zachowań i wyrażania emocji. 
2) Usługa szkoleniowa obejmuje 48 godzin dydaktycznych (3 dni x 8 godzin dydaktycznych x 2 grupy 
szkoleniowe średnio 18 osób każda grupa), 
3) Forma przeprowadzonych szkoleń – warsztaty/ćwiczenia, 
4) Łączna liczba osób – 36 osób, 
5) Łączna liczba certyfikatów – 36, 
6) Łączna liczba godzin dydaktycznych – 48 h, 
7) Realizacja zadania: w terminie od dnia 1.12.2017 r. – 31.01.2018 r. 

 
8.15 Zadanie 15 – Zajęcia animacyjno – integracyjne metodą Weroniki Sherborne – edycja 1 

1) Trening obejmuje zajęcia w zakresie reakcji na zachowania agresywne / dialogu /technik radzenia 
sobie ze stresem. 
2) Usługa szkoleniowa obejmuje łącznie 24 godziny dydaktycznych, przy czym zajęcia realizowane są w 
czasie stacjonarnych zajęć rodziców 
3) Forma przeprowadzonych szkoleń – warsztaty/ćwiczenia, 
4) Łączna liczba osób – 20  osób, 
5) Łączna liczba certyfikatów –  20 
6) Łączna liczba godzin dydaktycznych 24  h, 
7) Realizacja zadania: w terminie 1.12.2017 do 31.01.2018 r. 

 
8.16. Zadanie 16 – Trening kompetencji społecznych  - edycja 2  

1) Trening kompetencji  i umiejętności społecznych obejmuje zajęcia w zakresie budowania poczucia 
własnej wartości, komunikacji społecznej,  wyznaczania celów życiowych i komunikacji w rodzinie. 

2) Usługa szkoleniowa obejmuje 48 godzin dydaktycznych (3 dni x 8 godzin dydaktycznych x 2 grupy 
szkoleniowe - 16 osób każda grupa), 

3) Forma przeprowadzonych szkoleń – warsztaty/ćwiczenia, 
4) Łączna liczba osób – 32 osób, 
5) Łączna liczba certyfikatów – 32, 
6) Łączna liczba godzin dydaktycznych – 48 h, 
7) Realizacja zadania: w terminie od 1.12.2018 r. do 31.01.2019 r. 
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8.17. Zadanie 17 – Trening Zastępowania Agresji – edycja 2   

1) Trening obejmuje zajęcia w zakresie asertywności, planowania i wyznaczania celów życiowych, 
kontroli zachowań i wyrażania emocji. 
2) Usługa szkoleniowa obejmuje 48 godzin dydaktycznych (3 dni x 8 godzin dydaktycznych x 2 grupy 
szkoleniowe średnio 18 osób każda grupa), 
3) Forma przeprowadzonych szkoleń – warsztaty/ćwiczenia, 
4) Łączna liczba osób – 36 osób, 
 
5) Łączna liczba certyfikatów – 36, 
6) Łączna liczba godzin dydaktycznych – 48 h, 
7) Realizacja zadania: w terminie od dnia 1.12.2018 r. – 31.01.2019 r. 

 
8.18.18 Zadanie 18 – Zajęcia animacyjno – integracyjne metodą Weroniki Sherborne – edycja 2 

1) Trening obejmuje zajęcia w zakresie reakcji na zachowania agresywne / dialogu /technik radzenia 
sobie ze stresem. 
2) Usługa szkoleniowa obejmuje łącznie 24 godziny dydaktycznych, przy czym zajęcia realizowane są w 
czasie stacjonarnych zajęć rodziców 
3) Forma przeprowadzonych szkoleń – warsztaty/ćwiczenia, 
4) Łączna liczba osób – 20  osób, 
5) Łączna liczba certyfikatów –  20 
6) Łączna liczba godzin dydaktycznych 24  h, 
7) Realizacja zadania: w terminie 1.12.2018 do 31.01.2019 r. 

 
8.19 Zadanie 19 –  Wyjazdy integracyjno – szkoleniowe (edycja 1) 
 

1. Zorganizowanie 2 wyjazdów szkoleniowo-integracyjnego do ośrodka oddalonego do 200 km od 
Gminy Korsze i w tym: 

a) zapewnienie 2 własnych opiekunów w każdym wyjeździe (osoby posiadające doświadczenie 
w opiece nad dziećmi) + min. 1 oddelegowany opiekun od zamawiającego 

b) zakwaterowanie z zapleczem socjalnym i sanitarnym dla wszystkich osób uczestniczących - 1 
nocleg na grupę 

c) minimum 1 atrakcja (warsztaty manualne/sportowe/muzyczne lub wizyta w lokalnej atrakcji o 
charakterze kulturalno-edukacyjnej) 

d) zajęcia animacyjne i sportowe dla dzieci 
e) kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla dorosłych z naciskiem na pomoc dzieciom z 

zestawem szkoleniowym (teczka, notes/zeszyt, długopis, pendrive) w sali szkoleniowej 
wyposażonej w rzutnik/flipchart. Zakres tematyczny kursu m.in.: zasada bezpieczeństwa 
ratującego i ratowanego, ocena poszkodowanego, postępowanie z nieprzytomnym dorosłym, 
dzieckiem, niemowlęciem, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, przyczyny nagłego 
zatrzymania krążenia u dzieci i niemowląt, ciało obce w drogach oddechowych u dzieci, 
półautomatyczna zewnętrzna defibrylacja AED. 

2) Liczba uczestników w każdej edycji 32 osób dorosłych / 56 dzieci – podzielonych na 2 grupy 
3) Termin realizacji:  01.08.2017 do 31.08.2017 r. 

 
 
8.20 Zadanie 20 –  Wyjazdy integracyjno – szkoleniowe (edycja 2) 
 

1. Zorganizowanie 2 wyjazdów szkoleniowo-integracyjnego do ośrodka oddalonego do 200 km od 
Gminy Korsze i w tym: 

a) zapewnienie 2 własnych opiekunów w każdym wyjeździe (osoby posiadające doświadczenie 
w opiece nad dziećmi) + min. 1 oddelegowany opiekun od zamawiającego 

b) zakwaterowanie z zapleczem socjalnym i sanitarnym dla wszystkich osób uczestniczących - 1 
nocleg na grupę 

c) minimum 1 atrakcja (warsztaty manualne/sportowe/muzyczne lub wizyta w lokalnej atrakcji o 
charakterze kulturalno-edukacyjnej) 

d) zajęcia animacyjne i sportowe dla dzieci 
e) kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla osób dorosłych z naciskiem na pomoc dzieciom z 

zestawem szkoleniowym (teczka, notes/zeszyt, długopis, pendrive) w sali szkoleniowej 
wyposażonej w rzutnik/flipchart. Zakres tematyczny kursu m.in.: zasada bezpieczeństwa 
ratującego i ratowanego, ocena poszkodowanego, postępowanie z nieprzytomnym dorosłym, 
dzieckiem, niemowlęciem, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, przyczyny nagłego 
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z
atrzymania krążenia u dzieci i niemowląt, ciało obce w drogach oddechowych u dzieci, 
półautomatyczna zewnętrzna defibrylacja AED. 

2) Liczba uczestników w każdej edycji 19 osób dorosłych / 43 dzieci – podzielonych na 2 grupy 
3) Termin realizacji:    01.08.2018 do 31.08.2018 r. 

 
8.21 Zadanie 21 –  Usługi  poradnictwa prawnego 
 

1) Usługi poradnictwa prawnego obejmują usługę analizy stanu prawnego spraw beneficjentów i 
udzielanie porad prawnych w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego, prawa pracy.   
2) Forma przeprowadzonego doradztwa – indywidualne spotkania z uczestnikami, 
3) Łączna liczba godzin dydaktycznych –132  godzin,  
4) Miesięczne zapotrzebowanie na usługę będzie przekazywane wykonawcy w terminie do 15 dnia 
kalendarzowego miesiąca poprzedzającego świadczenie usług pocztą elektroniczną na adres wskazany 
w umowie. Zapotrzebowanie zawierało będzie zawierało łączną liczbę godzin świadczenia usługi w 
następnym miesiącu kalendarzowym z podaniem liczby godzin do wykonania w każdym z ośrodków. 
Zamawiający zastrzega, że możliwe jest, że w danym miesiącu w jednym lub większej liczbie ośrodków 
usługa nie będzie wykonywana. Łącznie Zamawiający zobowiązany jest do Zamówienia 132 godzin 
świadczenia usługi.     
5) Na podstawie miesięcznego zapotrzebowania Wykonawca sporządzi i przekaże w terminie do 25 
dnia kalendarzowego miesiąca poprzedzającego świadczenie usług szczegółowy harmonogram 
miesięczny realizacji usługi zawierający wykaz dat i godzin świadczenia usługi.  
6) Rozliczenie świadczeń odbywać się będzie 1 raz w miesiącu na podstawie miesięcznej faktury za 
świadczenie usług 
7) Realizacja zadania w terminie:  I edycja 01.11.2017-15.04.2018, II edycja 01.11.2018-15.04.2019 
8) Zamawiający zapewnia pomieszczenie na potrzeby realizowanego wsparcia. 

 
Zadania Wykonawcy: 

a) Wykonawca zapewni radcę prawnego z kompetencjami do prowadzenia specjalistycznego doradztwa 
w przedmiotowym zakresie; 

b) Osoba prowadząca doradztwo będzie posiadała odpowiednie wykształcenie oraz kwalifikacje i co 
najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, w tym 
pracy z osobami niepełnosprawnymi; 

 
8.22 Zadanie 22 –  Usługi specjalistycznego wsparcia 
 

1) Poradnictwo specjalistyczne psycholog, specjalista terapii rodzin, terapeuta uzależnień wybór 
specjalisty uzależniony od potrzeb uczestników projektu 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) Forma przeprowadzonego doradztwa – indywidualne spotkania z uczestnikami, 
4) Łączna liczba godzin dydaktycznych – 198 godzin,  
5) Miesięczne zapotrzebowanie na usługę będzie przekazywane wykonawcy w terminie do 15 dnia 
kalendarzowego miesiąca poprzedzającego świadczenie usług pocztą elektroniczną na adres wskazany 
w umowie. Zapotrzebowanie zawierało będzie zawierało łączną liczbę godzin świadczenia usługi w 
następnym miesiącu kalendarzowym z podaniem liczby godzin do wykonania w każdym z ośrodków. 
Zamawiający zastrzega, że możliwe jest, że w danym miesiącu w jednym lub większej liczbie ośrodków 
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usłu
ga nie będzie wykonywana. Łącznie Zamawiający zobowiązany jest do Zamówienia 198 godzin 
świadczenia usługi.     
6) Na podstawie miesięcznego zapotrzebowania Wykonawca sporządzi i przekaże w terminie do 25 dnia 
kalendarzowego miesiąca poprzedzającego świadczenie usług szczegółowy harmonogram miesięczny 
realizacji usługi zawierający wykaz dat i godzin świadczenia usługi.  
7) Rozliczenie świadczeń odbywać się będzie 1 raz w miesiącu na podstawie miesięcznej faktury za 
świadczenie usług 
8) Realizacja zadania w terminie:  I edycja 01.11.2017-15.04.2018, II edycja 01.11.2018-15.04.2019 
9) Zamawiający zapewnia pomieszczenie na potrzeby realizowanego wsparcia. 

 
Zadania Wykonawcy: 

a) Wykonawca zapewni fizjoterapeutę / rehabilitanta / logopedę / neurologopoedę / psychiatę 
/psychologa dziecięcego z kompetencjami do prowadzenia specjalistycznego doradztwa w 
przedmiotowym zakresie; 

b) Osoba prowadząca doradztwo będzie posiadała odpowiednie wykształcenie oraz kwalifikacje i co 
najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, w tym 
pracy z osobami niepełnosprawnymi; 

 
 


