Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Usługa polegająca na opracowaniu wymagań budowlanych
i wyposażenia mieszkań wspomaganych w Projekcie pt.: „Niezależne życie wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa
wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera
i chorobą Parkinsona oraz osób starszych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla
rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych
w środowisku lokalnym.
Celem projektu jest wypracowanie standardu deinstytucjonalizacji w zakresie usług
mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorych neurologicznie, w tym z chorobą
Alzheimera, Parkinsona oraz osób starszych.
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania
ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, które określają co to są mieszkania
wspomagane, tj.: usługa społeczna świadczona w społeczności lokalnej w postaci mieszkania
lub domu, przygotowującego osoby w nim przebywające, pod opieką specjalistów, do
prowadzenia samodzielnego życia lub zapewniającego pomoc w prowadzeniu samodzielnego
życia. Mieszkanie lub dom może być prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego,
spółki z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego, towarzystwa
budownictwa społecznego lub PES, w formie mieszkania:
a) treningowego, przygotowującego osoby w nim przebywające do prowadzenia
samodzielnego życia. Usługa ma charakter okresowy i służy określonym kategoriom
osób w osiągnięciu częściowej lub całkowitej samodzielności, m.in. poprzez trening
samodzielności, poradnictwo, pracę socjalną lub inne usługi aktywnej integracji;
b) wspieranego, stanowiącego alternatywę dla pobytu w placówce zapewniającej
całodobową opiekę. Usługa ma charakter pobytu stałego lub okresowego (w
przypadku potrzeby opieki w zastępstwie za opiekunów faktycznych). Służy osobom
niesamodzielnym,
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niepełnosprawnościami, wymagającym wsparcia w formie usług opiekuńczych lub
asystenckich.

Zgodnie z powyższym dokumentem standard lokalu mieszkalnego, a tym samym
opracowanie, powinno zawierać poniższe warunki minimalne:
a) powierzchnię użytkową wynoszącą minimum 8 m. kw. na osobę,
b) oprócz pomieszczeń mieszkalnych wyposażenie w kuchnię lub wnękę kuchenną,
łazienkę, ustęp z umywalką lub miskę ustępową w łazience i przestrzeń komunikacji
wewnętrznej;
c) posiadanie bezpośredniego oświetlenia światłem dziennym co najmniej w przypadku
pomieszczeń mieszkalnych;
d) w przypadku, gdy mieszkańcem jest osoba/osoby z niepełnosprawnością ruchową (w
tym w szczególności poruszające się na wózku inwalidzkim), mieszkanie oraz
budynek, w którym ono się znajduje, są dostępne architektonicznie.
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i wyposażenia mieszkań wspomaganych, dookreśla następujące informacje, które
powinno zawierać opracowanie tj.:
1) analizę zasobów (prawnych – w jaki sposób można pozyskać lokal,
lokalowych – jakie lokale mogą być brane pod uwagę, finansowych – z jakich
funduszy może skorzystać gmina, organizacyjnych – instytucje, organizacje
pozarządowe, Podmioty Ekonomii Społecznej, które mogą realizować zadanie
tworzenie mieszkań wspomaganych). Analiza powinna dotyczyć możliwości,
jakie posiada samorząd terytorialny na szczeblu gminy (z uwzględnieniem
powiatu oraz województwa) przy tworzeniu mieszkań wspomaganych wraz z
przykładową analizą SWAT.
2) Analizę dokumentów prawnych dot. pomocy społecznej, wytycznych
ogólnoeuropejskich, prawo budowlane.
3) szczegółowe

wytyczne/propozycje

dotyczące

wyposażenia

mieszkań

wspomaganych, w tym:
a) szczegółowe propozycje wyposażenia mieszkań w sprzęt niezbędny do
opieki nad osobami chorymi neurologicznie, w tym z chorobą Alzheimera,
Parkinsona oraz osób starszych przy uwzględnieniu nowoczesnych
dodatkowych form, takich jak teleopieka, sprzęt rehabilitacyjny itp.
b) przykłady znoszenia barier architektonicznych, zgodnie z zasadą
projektowania uniwersalnego,
c) spójne w zakresie przepisów regulujących proces budowlany wyroby
budowlane oraz produkty budowlane,
4) Szczegółową analizę finansową, zawierającą:

a) Szacunkowe koszty adaptacji mieszkań wspomaganych,
b) Szacunkowe koszty wyposażenia mieszkań.
5) Minimum 2 projekty mieszkań, z uwzględnieniem wyposażenia oraz
projektowania uniwersalnego.
6) Przekazanie
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opracowania, wydrukowanych 5 sztuk opracowań, trwale zszytych oraz na
płycie CD.
7) Przeniesienie na Zamawiającego całości praw autorskich do opracowania,
w tym do projektów, realizowanych na cele związane z tworzeniem modelu
w
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i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego
dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera
i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”.

Okres realizacji zadania:
14 dni od daty podpisania umowy.

