Załącznik nr 2
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Konsultanta Merytorycznego ds. opracowania
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”.
Do zakresu obowiązków Konsultanta merytorycznego ds. opracowania modelu/moderator,
należeć będzie wykonywanie zadań w łącznym wymiarze 300 godzin, polegających na:
1) . Udziale w posiedzeniach Ekspertów, m.in.:
a) Udział posiedzeniach, spotkaniach, konferencjach, panelach, wyjazdach w tym
zagranicznych, organizowanych w ramach Projektu,
b) Prowadzenie i moderowanie posiedzeń eksperckich,
c) Zbieranie

i

gromadzenie

kluczowych

informacji,

opinii,

sprawozdań

od Ekspertów,
2) Opracowywanie materiału merytorycznego, m.in.:
a) Sporządzenie opracowań, Prezentacji, diagramów oraz tabel na podstawie
dokumentacji przekazanej przez Ekspertów oraz przez Zamawiającego, tj.:
Raport z badania, opracowane wymagania dla mieszkań wspomaganych,
standardy pakietu usług wspierających, program szkoleń dla kadry mieszkań
wspomaganych,
b) Łączenie w całość informacji uzyskanych w podpkt. a),
c) Prezentowanie

merytoryczne

wypracowanego

standardu

w

oparciu

o zebraną dokumentację wskazaną w podpkt. a)

3) Prowadzenie trzech 2-dniowych Paneli Eksperckich, m.in.:
a) Po zrealizowaniu zadania z pkt. 1) i 2) Konsultant zaprezentuje wyniki swojej
pracy merytorycznej, podczas trzech 2-dniowych Paneli Eksperckich, które
odbędą się na terenie: woj. łódzkiego oraz opolskiego. Odbiorcami spotkań będą
Partnerzy projektu, przedstawiciele oraz pracownicy jednostek samorządu
terytorialnego, w tym Rada Gminy, Urząd Gminy, Ośrodki Pomocy Społecznej,
oraz lokalne NGO’s, odbiorcy wsparcia oraz ich opiekunowie,

b) Sporządzenie szczegółowego programu Paneli Eksperckich, przy współpracy
z Doradcą ds. współpracy z gminami,
c) Prowadzenie i moderowanie paneli eksperckich wraz z Doradcą ds. współpracy
z gminami,
d) Wygłoszenie

prezentacji

nt.

modelu,

założeń,

celów

opracowanego

modelu/standardu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób
z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona.
4) Udział w spotkaniu informacyjnym na temat opracowanego Modelu, m.in.:
a) Konsultant zaprezentuje wyniki swojej pracy merytorycznej, podczas 5 spotkań
informacyjnych w 5 gminach dla 50 osób (4 godziny każde) nt. opracowanego
modelu/standardu. Spotkania odbędą się na terenie: woj. łódzkiego oraz
opolskiego. Odbiorcami spotkań będą Partnerzy projektu, przedstawiciele oraz
pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, w tym Rada Gminy, Urząd
Gminy, Ośrodki Pomocy Społecznej, oraz lokalne NGO’s, odbiorcy wsparcia oraz
ich opiekunowie.
5) Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy:
a) Utrzymywania bieżącego kontaktu z Zamawiającym, informowania o postępach,
planowanych działaniach oraz ew. trudnościach.
b) Stosowania się do zgłaszanych przez Zamawiającego uwag oraz uwzględniania
poprawek.
c) Znajomości i stosowania wniosku o dofinansowanie oraz wytycznych,
d) Przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do opracowania.
e) Realizacji zamówienia w sposób sumienny i z należytą starannością.
6) Przekazanie Zamawiającemu wypracowanego modelu/standardu dla osób z chorobami
neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób
starszych w formie papierowej oraz elektronicznej na nośniku danych.

7) Okres realizacji zadania:
300 godzin – od czerwca do listopada 2018 r.
8) Miejsce realizacji usługi: Województwo łódzkie i opolskie.

