Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Usługa polegająca na opracowaniu standardu pakietu
usług wspierających w mieszkaniach 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.: 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
szczegółowe zagadnienia (całość opracowania dotyczyć będzie osobom dedykowanym w
projekcie tj.: osoby z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i Parkinsona
oraz osób starszych), mianowicie:
1) opisane kategorie odbiorców mieszkań wspomaganych pod kątem ich choroby
i wieku,
2) kwalifikowanie do mieszkań wspomaganych, na jaki okres

oraz rodzaje

dokumentów, które należy złożyć w toku postępowania,
3) kadra mieszkań wspomaganych,
4) usługi wspierające pobyt osoby w mieszkaniu, w szczególności:
a) pracę socjalną;
b) poradnictwo specjalistyczne, w szczególności psychologiczne i prawne.
c) usługi opiekuńcze;
d) usługi asystenckie.
5) usługi

wspierające

aktywność

osoby w

mieszkaniu,

dotyczą:

nauki,

podtrzymania lub powstrzymania regresu maksymalnego osiągalnego dla danej
osoby poziomu sprawności w zakresie samoobsługi, samodzielności życiowej,
utrzymania lub rozwijania kontaktów społecznych oraz pełnienia ról społecznych,
pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym, realizacji
kontaktów społecznych, zagospodarowania czasu wolnego, z wykorzystaniem
usług dostępnych w społeczności lokalnej, które mogą być realizowane poprzez:
a. trening umiejętności praktycznych,
b. trening higieny;
c. trening finansowy,
d. trening zarządzania mieszkaniem, w tym zarządzanie energią;
e. trening kulinarny,
f. trening umiejętności spędzania czasu wolnego;
g. trening interpersonalny;
h. trening autonomii decyzyjnej według modelu wspieranego podejmowania
decyzji;
i. trening umiejętności społecznych;
j. rozwijanie umiejętności integracji ze społecznością lokalną;
k. trening i pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
l. pomoc w ubieganiu się o uzyskanie mieszkania.

6) usługi wspierające pobyt mieszkańca oraz jego aktywność, powinny zawierać
a) liczbę godzin tygodniowo/miesięcznie do zrealizowania,
b) cele do osiągnięcia,
c) metody i techniki, jakimi zrealizowane będą dane usługi,
d) opisane środki dydaktyczne.
7) usługi dodatkowe w mieszkaniu wspomaganym tj. np.: nowoczesne technologie,
usługi dowożenia posiłków, przewóz do lekarza itp.,
8) przykładowy indywidualny plan wsparcia mieszkańca (zawierający pozycje z
pkt.6) oraz:
a) roczny plan wsparcia mieszkańca,
b) półroczny plan wsparcia mieszkańca,
c) miesięczny plan wsparcia a mieszkańca,
d) tygodniowy plan wsparcia mieszkańca,
e) dzienny plan wsparcia mieszkańca.
9) Szczegółową analizę finansową, zawierającą szacunkowe koszty usług,
10) Przekazanie Zamawiającemu po otrzymaniu ostatecznej akceptacji, wydrukowanych 5
sztuk opracowań, trwale zszytych oraz na płycie CD.
11) 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.

