Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Usługa polegająca na opracowaniu programu szkoleń dla
kadry 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, określają dokładnie
czym są mieszkania wspomagane, tj.:

to 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,

w

szczególności

osobom

starszym

i

osobom

z

niepełnosprawnościami, wymagającym wsparcia w formie usług opiekuńczych lub
asystenckich.

Zgodnie z powyższym dokumentem, opracowanie powinno zawierać szczegółowo określoną
tematykę, przy czym Wykonawca może poszerzyć zawartość opracowania o dodatkowe
zagadnienia:
1) uzasadnienie potrzeb szkoleniowych,
2) cele szkolenia,
3) czas trwania szkolenia przy założeniu minimum 160 godzin,
4) szczegółowo opisaną kadrę szkolącą,
5) szczegółowo opisanych odbiorców szkolenia (analizę personelu mieszkań
wspomaganych oraz jego kwalifikacji i zadań, zgodnie ze wspomnianymi
Wytycznymi),
6) sposób kwalifikowania na szkolenie,
7) wykaz wiedzy, umiejętności i postaw społecznych będących przedmiotem
kształcenia,
8) formy i metody realizacji szkolenia,
9) szczegółowo opisane bloki szkolenia,
10) wyposażenie techniczne sal, materiały dydaktyczne.
11) szczegółowy program kursu, wraz z siatką godzin, uwzględniający
wypracowany model w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla
osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą
Parkinsona oraz osób starszych,
12) szczegółową analizę finansową, zawierającą:
a) szacunkowe koszty realizacji szkolenia z podziałem na sale, wyżywienie,
ewentualny zwrot kosztów dojazdu, koszt na jednego uczestnika, koszty
związane z wynagrodzeniem trenera,
13) Przekazanie

Zamawiającemu

po

otrzymaniu

ostatecznej

akceptacji,

wydrukowanych 5 sztuk opracowań, trwale zszytych oraz na płycie CD.
14) Przeniesienie na Zamawiającego całości praw autorskich do opracowania,
które związane z tworzeniem modelu 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”.
Okres realizacji zadania:
14 dni od daty podpisania umowy.

