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Nr sprawy ZP/3/2017                                                                          Załącznik nr 3 do Ogłoszenia 
 
 
   
 

Opis przedmiotu zamówienia 
 
1. NAZWA ZAMÓWIENIA: 

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

a) Pojęcie godzina dydaktyczna dla wszystkich zadań oznacza jednostkę czasu równą 45 minut. 
b) Zajęcia/szkolenia/warsztaty/usługi doradztwa mogą odbywać się od poniedziałku do niedzieli, 

w przedziale godzin od 9.00 do 20.00; 
c) 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 zostanie oznakowana przez Wykonawcę zgodnie z aktualnymi 
wytycznymi w zakresie informacji i promocji Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego, 

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

 
3. Zadania wspólne dla zadań o charakterze szkoleniowym (zadania o nr 1, 2, 7, 10, 11, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 30): 

a) Wykonawca zapewnia wyposażenie  sali szkoleniowej w rzutnik, ekran, flipchart i papier do 
flipcharta,  

b) Wykonawca zapewnia obiad z napojem dla uczestników szkoleń dla zadań realizowanych w 
wymiarze co najmniej 6 h dydaktycznych dziennie lub serwis kawowy dla uczestników zajęć 
trwających co najmniej 4 h dydaktyczne dziennie;  

c) Wykonawca zapewni opiekę dla dzieci podczas zajęć dla rodziców w przypadku, gdy dzieci nie 
objęte są zajęciami wymienionymi w pkt 4; 

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 Zachodniopomorskiego;  

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) – 1 komplet dla 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  
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kopie certyfikatów, listy potwierdzające korzystanie ze świadczeń właściwych dla danej jednostki 
szkoleniowej oraz dziennik zajęć.  

 
 

4. Wykonawca wspólne dla usług szkoleniowych dla dzieci (zadania 5, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 17) - 
Wykonawca zapewni: 

a) Wykonawca zapewni wyposażenie sali szkoleniowej odpowiednie do zajęć dla dzieci w tym w 
przypadku zajęć terapii taktylnej i/lub sensorycznej  w materace, maty, sprzęt do potrzeb 
integracji sensorycznej i terapii taktylnej;  

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

c) Wykonawca zapewni wodę i napoje w nieograniczonej ilości;  
 
 

5. Zadania wspólne Wykonawcy dla zadań o charakterze doradczym (usługi indywidualnego 
wsparcia) (zadania 31, 32): 

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 Zachodniopomorskiego;  

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 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 3, 4, 9, 12, 
13): 

a) Wykonawca zapewni ośrodek zlokalizowany w miejscowości atrakcyjnej turystycznie, poza 
terenem powiatu polickiego, 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. Pokoje 2 - 4 osobowe z łazienką. 
Temperatura w pomieszczeniach noclegowych – min. 200 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, sala dobrze 
wentylowana lub klimatyzowana; 
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d) Wykonawca zapewni wyżywienie obejmujące: obiad i kolację w pierwszym dni pobytu, śniadanie, 
obiad dwudaniowy z napojem (serwowany w trakcie zajęć szkoleniowych) i kolację w każdym 
kolejnym dniu pobytu oraz śniadanie i obiad w ostatnim dniu pobytu;  

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 Police – miejsce 
pobytu – Police; 

g) Wykonawca zapewni  co najmniej 1 atrakcję turystyczną podczas pobytu dla wszystkich 
uczestników zajęć;  

h) Wykonawca zapewni ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (polisa NNW) dla 
uczestników wyjazdu i opiekunów obejmujące pobyt na miejscu i przejazd tam i z powrotem; 

i) 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). 

 
 
7. Specyfikacja usług szkoleniowych: 
 
ŚCIEŻKA REINTEGRACJI RODZIN DOŚWIADCZAJĄCYCH BEZRADNOŚCI 
OPIEKUŃCZO -  WYCHOWAWCZEJ 
 
8.1. Zadanie 1 – Trening  kompetencji życiowych   

     1) Trening obejmuje zadania zakresu reintegracji społecznej, wejścia w obieg lokalnego życia 
społecznego, zarządzania domowym budżetem, zajęcia w zakresie przygotowania pism 
urzędowych, ćwiczenia dotyczące tworzenia profili w mediach społecznościowych, zakładania 
kont w bankowości elektronicznej, korzystania z elektronicznych usług publicznych, oraz 
wspólnego rozwiązywania problemów  oraz zajęcia w zakresie zdrowego odżywiania się. 

2) Usługa szkoleniowa obejmuje 48 godzin dydaktycznych (4 dni x 6 godzin dydaktycznych x 2 
grupy szkoleniowe x 15 osób każda grupa), 
3) Forma przeprowadzonych szkoleń – warsztaty/ćwiczenia, 
4) Łączna liczba osób – 30 osób, 
5) Łączna liczba certyfikatów – 30, 
6) Łączna liczba godzin dydaktycznych – 48 h, 
7) Realizacja zadania: w terminie od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego do 
dnia do dnia 30.11.2017r. 

 
8.2. Zadanie 2 – Trening kompetencji społecznych  

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 (4 dni x 6 godzin dydaktycznych x 2 
grupy szkoleniowe - 15 osób każda grupa), 

3) Forma przeprowadzonych szkoleń – warsztaty/ćwiczenia, 
4) Łączna liczba osób – 30 osób, 
5) Łączna liczba certyfikatów – 30, 
6) Łączna liczba godzin dydaktycznych – 48 h, 
7) Realizacja zadania: w terminie od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r. 
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8.3. Zadanie 3 – Trening kompetencji partnerskich - zajęcia wyjazdowe – realizacja łącznie z 
zadaniem nr 4 i 9   

     1) Trening kompetencji partnerskich 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 - 15 osób każda grupa), 
3) Forma przeprowadzonych szkoleń – warsztaty/ćwiczenia, 
4) Łączna liczba osób – 30 osób, 
5) Łączna liczba certyfikatów – 30, 
6) Łączna liczba godzin dydaktycznych – 48 h, 
7) Realizacja zadania: w terminie od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego do 
30.11.2017r. 
 

8.4. Zadanie 4 – Trening kompetencji rodzicielskich - zajęcia wyjazdowe – realizacja łącznie z 
zadaniem nr 3 i 9 

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 - 15 osób każda grupa), 
3) Forma przeprowadzonych szkoleń – warsztaty/ćwiczenia, 
4) Łączna liczba osób – 30 osób, 
5) Łączna liczba certyfikatów – 30, 
6) Łączna liczba godzin dydaktycznych – 48 h, 
7) Realizacja zadania: w terminie od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego do 
30.11.2017r. 

 
8.5. Zadanie 5 – Zajęcia diagnostyczne w zakresie potrzeb dzieci         

1) Diagnostyka obejmuje zajęcia w zakresie diagnozy rozwoju dziecka (z prezentacją wyników dla 
rodziców / opiekunów)  i skierowanie  dziecka na zajęcia z wykorzystaniem metod integracji 
sensorycznej i/lub terapii taktylnej i /lub w zakresie zastępowania agresji. 
2)  Usługa szkoleniowa obejmuje łącznie 2 godziny dydaktyczne na 1 osobę dla 59 osób  
3) Forma przeprowadzonych szkoleń – warsztaty/ćwiczenia, 
4) Łączna liczba osób – 59 osób, 
5) Łączna liczba certyfikatów – 59, 
6) Łączna liczba godzin dydaktycznych – 118 h, 
7) Realizacja zadania: w terminie od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r. 

 
8.6. Zadanie 6 – Integracja sensoryczna / Terapia taktylna / Trening zastępowania agresji       

1) Zajęcia realizowane są dla 59 dzieci zamiennie w zakresie integracji sensorycznej / lub terapii 
taktylnej lub zastępowania agresji na podstawie diagnozy dokonanej w ramach zadania nr 5. W 
ramach zadania przeprowadzany jest szczegółowy instruktarz terapeutyczny dla rodziców.    
2)  Usługa szkoleniowa obejmuje łącznie 8 godzin dydaktycznych na 1 osobę dla 59 osób  
3) Forma przeprowadzonych szkoleń – warsztaty/ćwiczenia/ zajęcia terapeutyczne/ instruktarz dla 
rodziców, 
4) Łączna liczba osób – 59 osób, 
5) Łączna liczba certyfikatów – 59, 
6) Łączna liczba godzin dydaktycznych – 472 h, 
7) Realizacja zadania: w terminie od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r. 
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8.7. Zadanie 7 – Indywidualne spotkania coachingowe 

     1) Coauching rodzicielski obejmuje zadania z zakresu planowania rodziny, pracy z dzieckiem, 
tworzenia Planu Pracy z rodziną na potrzeby dalszej pracy Asystenta Rodziny z Rodziną 
biologiczną. 

2) Usługa szkoleniowa obejmuje 72 godziny dydaktyczne (9 spotkań x 4 godziny dydaktyczne  - po 
1 spotkaniu  w miesiącu x 2 grupy szkoleniowe - 15 osób każda grupa), 
3) Forma przeprowadzonych szkoleń – warsztaty/ćwiczenia, 
4) Łączna liczba osób – 30 osób, 
5) Łączna liczba certyfikatów – 30, 
6) Łączna liczba godzin dydaktycznych – 72 h, 
7) Realizacja zadania: w terminie od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego do 
31.03.2018 r. 

 
8.8 Zadanie 8 – Zajęcia animacyjno – integracyjne metodą Weroniki Sherborne   

1) Trening obejmuje zajęcia w zakresie reakcji na zachowania agresywne / dialogu /technik 
radzenia sobie ze stresem. 
2)  Usługa szkoleniowa obejmuje 96 godzin dydaktycznych, 
3) Forma przeprowadzonych szkoleń – warsztaty/ćwiczenia, 
4) Łączna liczba osób – 59 osób, 
5) Łączna liczba certyfikatów – 59, 
6) Łączna liczba godzin dydaktycznych  - 96 h, 
7) Realizacja zadania: w terminie od  dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego do 
31.03.2018 r. 
 

8.9 Zadanie 9 – Grupy socjoterapeutyczne - zajęcia wyjazdowe – realizacja łącznie z zadaniem 
nr 3 i 5  

1) Trening obejmuje Ćwiczenia i warsztaty z zakresu: AD - Reaktywne zaburzenie przywiązania - 
definicja, przyczyny. Charakterystyka dziecka z RAD /Trudności w funkcjonowaniu dziecka z RAD 
/ Potrzeby dziecka z RAD. /Dziecko z zaburzonym przywiązaniem w różnych okresach 
rozwojowych./Dziecko odrzucone, nieprzywiązane do żadnej osoby dorosłej. Charakterystyka 
funkcjonowania. /Przeżywanie straty dziecka odrzuconego/ Budowanie więzi z dzieckiem przez 
rodziców zastępczych i rodziców adopcyjnych /Wybrane techniki pracy z dziećmi z zaburzoną 
więzią - praktyczne ćwiczenia. 
2)  Usługa szkoleniowa obejmuje 96 godzin dydaktycznych ( zajęcia realizowane podczas zajęć 
rodziców w ramach wyjazdu), 
3) Forma przeprowadzonych szkoleń – warsztaty/ćwiczenia, 
4) Łączna liczba osób – 59 osób, 
5) Łączna liczba certyfikatów – 59, 
6) Łączna liczba godzin dydaktycznych  - 96 h, 
7) Realizacja zadania: w terminie od  dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego do 
31.03.2018 r. 
 
 

ŚCIEŻKA WSPARCIA RODZIN ZASTĘPCZYCH 
 
8.10. Zadanie 10 – Trening  integracji emocjonalnej  

1) Trening integracji emocjonalnej obejmuje efektywną pracę nad sobą i naukę pełnienia ról 
społecznych w nowej sytuacji pełnienia funkcji pieczy zastępczej . 
2) Usługa szkoleniowa obejmuje 48 godzin dydaktycznych (4 dni x 6 godzin dydaktycznych x 2 
grupy szkoleniowe średnio 15 osób każda grupa), 
3) Forma przeprowadzonych szkoleń – warsztaty/ćwiczenia, 
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4) Łączna liczba osób – 30 osób, 
5) Łączna liczba certyfikatów – 30, 
6) Łączna liczba godzin dydaktycznych – 48 h, 
7) Realizacja zadania: w terminie od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego do 
30.11.2017r. 

 
8.11. Zadanie 11 – Trening kompetencji partnerskich  

1) Trening kompetencji partnerskich obejmuje efektywną komunikację w rodzinie, naukę pełnienia 
ról na nowo w nowej sytuacji rodziny zastępczej, asertywność oraz wspólne rozwiązywanie 
problemów na nowym poziomie pracy jako Rodzina Zastępcza. 
2) Usługa szkoleniowa obejmuje 48 godzin dydaktycznych (4 dni x 6 godzin dydaktycznych x 2 
grupy szkoleniowe średnio 15 osób każda grupa), 
3) Forma przeprowadzonych szkoleń – warsztaty/ćwiczenia, 
4) Łączna liczba osób – 30 osób, 
5) Łączna liczba certyfikatów – 30, 
6) Łączna liczba godzin dydaktycznych – 48 h, 
7) Realizacja zadania: w terminie 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r.  
 

8.12. Zadanie 12 – Trening kompetencji rodzicielskich - zajęcia wyjazdowe realizowane łącznie 
z zadaniem 13 

1) Trening obejmuje pracę w zakresie budowania więzi w relacji rodzice zastępczy – dziecko 
umieszczone w pieczy – dziecko biologiczne oraz relacji rodziny zastępczej z rodziną biologiczną 
dziecka umieszczonego  w pieczy a także . 
2) Usługa szkoleniowa obejmuje 48 godzin dydaktycznych (4 dni x 6 godzin dydaktycznych x 2 
grupy szkoleniowe średnio 15 osób każda grupa), 
3) Forma przeprowadzonych szkoleń – warsztaty/ćwiczenia, 
4) Łączna liczba osób – 30 osób, 
5) Łączna liczba certyfikatów – 30, 
6) Łączna liczba godzin dydaktycznych – 48 h, 
7) Realizacja zadania: w terminie od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego do 
30.11.2017 r. 
 

8.13. Zadanie 13 – Terapia taktylna - zajęcia wyjazdowe realizowane łącznie z zadaniem 12 
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 32 godzin dydaktycznych (4 dni x 4 godzin dydaktycznych x 2 

grupy szkoleniowe średnio 14 - 15 osób każda grupa), 
3) Forma przeprowadzonych szkoleń – warsztaty/ćwiczenia, 
4) Łączna liczba osób – 29 osób, 
5) Łączna liczba certyfikatów – 29, 
6) Łączna liczba godzin dydaktycznych – 32 h, 
7) Realizacja zadania: w terminie od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego do 
30.11.2017 r. 
 

8.14. Zadanie 14 – Integracja sensoryczna  
1) Zajęcia obejmują diagnostykę rozwoju dziecka (z prezentacją wyników dla rodziców / 
opiekunów) i terapii zachowań z wykorzystaniem metod integracji sensorycznej. 
2) Usługa szkoleniowa obejmuje 32 godzin dydaktycznych (4 dni x 4 godzin dydaktycznych x 2 

grupy szkoleniowe średnio 14 - 15 osób każda grupa), 
3) Forma przeprowadzonych szkoleń – warsztaty/ćwiczenia, 
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4) Łączna liczba osób – 29 osób, 
5) Łączna liczba certyfikatów – 29, 
6) Łączna liczba godzin dydaktycznych – 32 h, 
7) Realizacja zadania: w terminie od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r. 
 

8.15. Zadanie 15 – Trening Zastępowania agresji    
1) Trening obejmuje zajęcia w zakresie asertywności, planowania i wyznaczania celów życiowych, 
kontroli zachowań i wyrażania emocji. 
2) Usługa szkoleniowa obejmuje 48 godzin dydaktycznych (4 dni x 6 godzin dydaktycznych x 2 
grupy szkoleniowe średnio 14 - 15 osób każda grupa), 
3) Forma przeprowadzonych szkoleń – warsztaty/ćwiczenia, 
4) Łączna liczba osób – 29 osób, 
5) Łączna liczba certyfikatów – 29, 
6) Łączna liczba godzin dydaktycznych – 48 h, 
7) Realizacja zadania: w terminie od dnia 01.01.2018 r. – 31.03.2018 r. 

 
8.16 Zadanie 16 – Zajęcia animacyjno – integracyjne metodą Weroniki Sherborne (zajęcia 
realizowane w czasie realizacji zadań nr 10 i 11)  

1) Trening obejmuje zajęcia w zakresie reakcji na zachowania agresywne / dialogu /technik 
radzenia sobie ze stresem. 
2) Usługa szkoleniowa obejmuje 24 godzin dydaktycznych, przy czym zajęcia realizowane są w 
czasie stacjonarnych zajęć rodziców (tj. w czasie realizacji zadań 9 i 10) 
3) Forma przeprowadzonych szkoleń – warsztaty/ćwiczenia, 
4) Łączna liczba osób – 29 osób, 
5) Łączna liczba certyfikatów – 29, 
6) Łączna liczba godzin dydaktycznych 24  h, 
7) Realizacja zadania: w czasie realizacji zadań nr 10 i 11 

 
 

8.17. Zadanie 17 – Grupy socjoterapeutyczne  
1) Trening obejmuje ćwiczenia i warsztaty obejmujące następująca problematykę: AD - Reaktywne 
zaburzenie przywiązania - definicja, przyczyny. Charakterystyka dziecka z RAD /Trudności w 
funkcjonowaniu dziecka z RAD / Potrzeby dziecka z RAD. /Dziecko z zaburzonym 
przywiązaniem w różnych okresach rozwojowych./Dziecko odrzucone, nieprzywiązane do żadnej 
osoby dorosłej. Charakterystyka funkcjonowania. /Przeżywanie straty dziecka odrzuconego/ 
Budowanie więzi z dzieckiem przez rodziców zastępczych i rodziców adopcyjnych /Wybrane 
techniki pracy z dziećmi z zaburzoną więzią - praktyczne ćwiczenia. 
2) Usługa szkoleniowa obejmuje 24 godzin dydaktycznych przy czym zajęcia realizowane są w czasie 
stacjonarnych zajęć rodziców (tj. w czasie realizacji zadań 10 i 11) 
3) Forma przeprowadzonych szkoleń – warsztaty/ćwiczenia, 
4) Łączna liczba osób – 29 osób, 
5) Łączna liczba certyfikatów – 29 
6) Łączna liczba godzin dydaktycznych –  24 h, 
7) Realizacja zadania: w czasie realizacji zadań nr 10 i 11 
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ŚCIEŻKA DOROSŁOŚCI DLA WYCHOWANKÓW RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ  
 
8.34. Zadanie 18 – Trening dorosłości  

1) Trening obejmuje zajęcia w zakresie asertywności, planowania i wyznaczania celów życiowych, 
kontroli zachowań i wyrażania emocji oraz profilaktykę uzależnień, profilaktykę ryzykownych 
zachowań. 
2) Usługa szkoleniowa obejmuje 72 godziny dydaktyczne (6 dni x 6 godzin dydaktycznych x 2 grupy 
szkoleniowe 15 osób grupa 1 (wychowankowie pieczy w wieku 15-18), 19 osób grupa 2 (osoby 
objęte Indywidualnym Planem usamodzielnienia w wieku 19-25 r.ż.).  
3) Forma przeprowadzonych szkoleń – warsztaty/ćwiczenia, 
4) Łączna liczba osób – 34 osoby, 
5) Łączna liczba certyfikatów – 34, 
6) Łączna liczba godzin dydaktycznych – 72 h, 
7) Realizacja zadania: w terminie od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego do 
30.11.2017 r. 

 
8.35. Zadanie 19 – Kurs komputerowy  

1) Kurs obejmuje zagadnienia przygotowujące Beneficjentów do egzaminu na poziomie ECDL – 
stopień BASE  . 
2) Usługa szkoleniowa obejmuje 180 godzin dydaktycznych (10 dni x 6 godzin dydaktycznych x 3 
grupy szkoleniowe  średnio 10-12 osób grupa).  
3) Forma przeprowadzonych szkoleń – warsztaty/ćwiczenia, 
4) Łączna liczba osób – 34 osoby, 
5) Łączna liczba certyfikatów – 34, 
6) Łączna liczba godzin dydaktycznych – 180 h, 
7) Realizacja zadania: w terminie od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r. 

 
8.36. Zadanie 20 – Kurs języka angielskiego stopień podstawowy  

1) Kurs obejmuje poziom podstawowy (elementary) nauki języka angielskiego.  
2) Usługa szkoleniowa obejmuje 180 godzin dydaktycznych (10 dni x 6 godzin dydaktycznych x 3 
grupy szkoleniowe średnio 10-12 osób grupa.  
3) Forma przeprowadzonych szkoleń – warsztaty/ćwiczenia, 
4) Łączna liczba osób – 34 osoby, 
5) Łączna liczba certyfikatów – 34, 
6) Łączna liczba godzin dydaktycznych – 180 h, 
7) Realizacja zadania: w terminie od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r. 

 
8.37. Zadanie 21 – Kurs prawa jazdy kat. B  

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 (13 osób) oraz egzamin na prawo jazdy kat. 
B, 

3) Forma przeprowadzonych kursu – warsztaty/ćwiczenia/nauka jazdy, 
4) Łączna liczba osób – 13 osób, 
5) Łączna liczba certyfikatów – 13, 
6) Łączna liczba godzin dydaktycznych – 60 h, 
7) Realizacja zadania: w terminie od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r. 
8) 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;  
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9) Wykonawca zapewni udział kursantów w egzaminie państwowym przeprowadzanym przez 
WODR w Szczecinie (opłaci egzamin państwowy). 

 
 
ŚCIEŻKA REINTEGRACJI DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH WIELOKROTNEGO 
WYKLUCZENIA 
 
8.46. Zadanie 22 – Trening kompetencji osobistych 

1) Trening obejmuje zajęcia z zakresu podstawowych czynności codziennych, higieny osobistej, 
profilaktyki zdrowotnej, obsługiwania podstawowych urządzeń  gospodarstwa domowego 
(pralka, kuchnia, lodówka, komputer), wzrost samoświadomości rodziców z wieloma 
dysfunkcjami oraz zajęcia w zakresie zdrowego odżywiania się. 

2) Usługa szkoleniowa obejmuje 48 godzin dydaktycznych (4 dni x 6 godzin dydaktycznych x 2 
grupy szkoleniowe x 12 osób każda grupa), 
3) Forma przeprowadzonych szkoleń – warsztaty/ćwiczenia, 
4) Łączna liczba osób – 24 osób, 
5) Łączna liczba certyfikatów – 24, 
6) Łączna liczba godzin dydaktycznych – 48 h, 
7) Realizacja zadania: w terminie od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego do 
dnia do dnia 30.11.2017 r. 
8) Wykonawca zapewni opiekę dla dzieci podczas zajęć dla rodziców, łączna liczba dzieci 27 

 
8.47. Zadanie 23 – Trening kompetencji społecznych i relacji rodzinnych 
 

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 (4 dni x 6 godzin dydaktycznych x 2 
grupy szkoleniowe - 12 osób każda grupa), 

3) Forma przeprowadzonych szkoleń – warsztaty/ćwiczenia, 
4) Łączna liczba osób – 24 osoby, 
5) Łączna liczba certyfikatów – 24, 
6) Łączna liczba godzin dydaktycznych – 48 h, 
7) Realizacja zadania: w terminie od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r. 
8) Wykonawca zapewni opiekę dla dzieci podczas zajęć dla rodziców, łączna liczba dzieci 27 

 
8.48. Zadanie 24 – Trening kompetencji życiowych 

1) Trening obejmuje zajęcia z zakresu zarządzania budżetem, profilaktyki zadłużenia, zajęcia w 
zakresie przygotowania pism urzędowych, ćwiczenia dotyczące tworzenia profili w mediach 
społecznościowych, zakładania kont w bankowości elektronicznej, korzystania z elektronicznych 
usług publicznych, oraz wspólnego rozwiązywania problemów . 

2) Usługa szkoleniowa obejmuje 48 godzin dydaktycznych (4 dni x 6 godzin dydaktycznych x 2 
grupy szkoleniowe x 12 osób każda grupa), 
3) Forma przeprowadzonych szkoleń – warsztaty/ćwiczenia, 
4) Łączna liczba osób – 24 osoby, 
5) Łączna liczba certyfikatów – 24, 
6) Łączna liczba godzin dydaktycznych – 48 h, 
7) Realizacja zadania: w terminie od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r. 
8) Wykonawca zapewni opiekę dla dzieci podczas zajęć dla rodziców, łączna liczba dzieci 27 
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8.49. Zadanie 25 – Zajęcia psychoruchowe  

1) Trening obejmuje zajęcia z zakresu umiejętności pracy w grupie, podejmowania decyzji, naukę 
samodzielności, odpowiedzialności za siebie i grupę, kontrolowania mowy i gestów w sytuacjach 
stresowych, efektywnego rozwiązywania problemów, odpowiedzialności za siebie partnera i 
grupę. 

2) Usługa szkoleniowa obejmuje 48 godzin dydaktycznych (4 dni x 6 godzin dydaktycznych x 2 
grupy szkoleniowe x 12 osób każda grupa), 
3) Forma przeprowadzonych szkoleń – warsztaty/ćwiczenia, 
4) Łączna liczba osób – 24 osoby, 
5) Łączna liczba certyfikatów – 24, 
6) Łączna liczba godzin dydaktycznych – 48 h, 
7) Realizacja zadania: w terminie od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r. 
8) Wykonawca zapewni opiekę dla dzieci podczas zajęć dla rodziców, łączna liczba dzieci 27 

 
 
ŚĆIEŻKA ZAWODOWA DLA OSÓB BIERNYCH ZAWODOWO   
 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy przeprowadzenia rekrutacji osób do ścieżki zawodowej 
dla osób biernych zawodowo spośród uczestników pozostałych ścieżek.  
 
8.60. Zadanie 30 – Trening pracy  

1) Trening pracy (usługa szkoleniowa) obejmuje zagadnienia preorientacji zawodowej, instytucji 
rynku pracy, kształcenia przez całe życie, analizy lokalnego rynku pracy, metod poszukiwania 
pracy, portali rynku pracy. 

2) Usługa szkoleniowa obejmuje: 24 godzin dydaktycznych  
3) Forma przeprowadzonych szkoleń – warsztaty/ćwiczenia, 
4) Łączna liczba osób – 15 osób, 
5) Łączna liczba certyfikatów – 15, 
6) Łączna liczba godzin dydaktycznych – 24 h, 
7) Realizacja zadania: w terminie: w terminie od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego do dnia do dnia 30.12.2017 r. 
 
8.61. Zadanie 31 –  Indywidualne wsparcie trenera pracy  

1) Głównym celem spotkań jest diagnoza sytuacji wyjściowej beneficjenta, przygotowanie 
Indywidualnego Planu Działania, opracowanie dokumentów aplikacyjnych, pomoc w wejściu na 
rynek pracy, opieka Trenera w pierwszych dniach w pracy, działania motywacyjne i couchingowe. 

2) Forma przeprowadzonych zajęć – spotkania indywidualne (15 osób x średnio 2 h na osobę w 
miesiącu x 6 miesięcy) , 

3) Łączna liczba godzin – 270 h, 
4) Realizacja zadania: w terminie: w terminie od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego do dnia do dnia 30.06.2018 r. 
 
8.62. Zadanie 32 –  Indywidualne pośrednictwo pracy  

1) Głównym celem spotkań jest weryfikacja opracowanych dokumentów aplikacyjnych i usługi 
pośrednika pracy polegające na oferowaniu miejsc staży i/lub pracy kandydatowi (średnio 2 
oferty miesięcznie) i komunikowaniu go z pracodawcą. 

2) Forma przeprowadzonych zajęć – spotkania indywidualne (15 osób x średnio 2 h na osobę w 
miesiącu x 9 miesięcy), 

3) Łączna liczba godzin – 270 h, 
4) Realizacja zadania: w terminie od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego do 

30.06.2018 r. 
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8.63. Zadanie 33 –  Szkolenia Zawodowe 
 
Zamawiający stawia następujące specyficzne wymagania w odniesieniu do kursów 
zawodowych:  

1) Forma przeprowadzonych szkoleń – kursy/warsztaty, 
2) Łączna liczba osób – 15 osób, 
3) Łączna liczba certyfikatów – 15, 
4) Realizacja zadania: w terminie: od 01.01.2018 r. – 31.03.2018 r. 
5) Kursy zawodowe realizowane będą na terenie Powiatu  Polickiego i/lub miasta Szczecina. 
6) Szkolenia zawodowe muszą być dostosowane do indywidualnych predyspozycji uczestników 

projektu. 
7) Łączny koszt szkoleń zawodowych wynosi 38700,00 zł 
8) Rozliczenie realizacji kursów nastąpi na podstawie cen jednostkowych poszczególnych szkoleń, 

przy czym łączna kwota nie może przekroczyć kwoty wymienionej punkcie 7 oraz na podstawie 
kopi indywidualnych certyfikatów/świadectw/zaświadczeń.  
 

8.64. Zadanie 34 –  Staże zawodowe 
1) Wykonawca skieruje do odbywania 3-miesięcznych staży 15 osób, 
2) Zadanie zostanie wykonane w terminie: 01.01.2018 – 30.06.2018 r.; 
3) Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia z pracodawcą stosownego porozumienia, skierowania 

uczestnika na staż, sporządzania umów o staż gwarantujących zatrudnienie po stażu dla co 
najmniej 4 osób oraz  innych wymaganych dokumentów,  

4) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowanie i przekazania Zamawiającemu dokumentacji 
stażu obejmującej co najmniej raport z realizacji zadania, kopie porozumień, umów, opinie 
opiekuna stażu, 

5) opatrzenia dokumentacji i miejsca odbywania stażu logotypem Unii Europejskiej z odwołaniem 
słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego, logotypem Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz informacją o 
współfinansowaniu stażu ze środków Unii Europejskiej; użyte logotypy i sformułowania muszą 
być zgodne z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów, 

6) pokrycia kosztów i/lub opłacenia stosownych badań lekarskich, 
7) wypłacania stypendium stażowego w wysokości min. 120% kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 

72 ust. 1 pkt 1 w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r., 
poz. 645, z późn. zm.).  

8) ustalenia i opłacenia, w wysokości i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, składki na 
ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe od wypłaconego stypendium. 

9) przeprowadzenia przeszkolenia uczestnika stażu zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie 
szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. 2009, nr 142 poz. 1160).    

 
 
 
 
          Dyrektor 
       Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach 
 


