Załącznik nr 2
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług eksperckich przy realizacji projektu 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”.
Celem projektu jest wypracowanie rozwiązań, umożliwiających niezależne życie
osobom o specyficznych potrzebach tj. chorzy neurologicznie (w tym z chorobą Alzheimera,
Parkinsona i osoby starsze), zgodnie z Ogólnoeuropejskimi wytycznymi dotyczącymi przejścia
od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności oraz
zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego
i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.
Niezależne życie wiąże się ze zdolnością dokonywania wyborów i podejmowania
decyzji, m.in. co do miejsca zamieszkania, współmieszkańców oraz sposobu organizacji życia
codziennego. Deinstytucjonalizacja zakłada przejście od świadczenia usług w formach
instytucjonalnych (stacjonarnych) do usług świadczonych w społeczności lokalnej, w związku
z tym standard dot. umożliwienia niezależnego życia wskazanej grupy osób powinien
zawierać: dostępność architektoniczną, transport i dostępność komunikacyjną, dostępność
sprzętu wspomagającego i sprzętu pielęgnacyjnego, możliwości dostępu do informacji
i komunikacji, dostęp do pomocy osobistej, a także poradnictwa osobistego i zawodowego
oraz dostęp do usług świadczonych w społeczności lokalnej. Założeniem projektu jest, aby
nie ograniczać możliwości tworzenia mieszkalnictwa wspomaganego przez opracowanie
sztywnych ram, które często uniemożliwiają działania różnych podmiotów, ale opracować
standardy funkcjonowania mieszkań wspomaganych, które przyczynią się do świadczenia
dobrej jakości usług.
Ekspert uczestniczyć będzie w opracowaniu modelowego rozwiązania tj. standardu
z zakresu deinstytucjonalizacji i dot. różnych form usług świadczonych w społeczności
lokalnej, skierowane do osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera,
Parkinsona i osób starszych, tj. realizacja, zgodnie z Projektem zadania nr 2 – Opracowanie
modelowego rozwiązania/standardu z zakresu deinstytucjonalizacji, poprzez osiągnięcie
wymaganych wskaźników, zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu oraz
zgodnie z Regulaminem konkursu (numer konkursu: POWR.02.08.00-IP.03-00-001/17),
ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które są dostępne
do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

1. W związku z powyższym przedmiotowa usługa będzie obejmować:
a) Udział

w

pracach

zespołu

eksperckiego

ds.

opracowania

modelu.

Celem prac zespołu jest przygotowanie założeń merytorycznych, ekspertyz,
informacji, opracowań do modelu/standardu z zakresu deinstytucjonalizacji dla osób
z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz
osób starszych, w tym przygotowanie materiałów na Panel Ekspercki. Założenia
powinny zawierać: opisany standard lokalu, uwzględniający zasady uniwersalnego
projektowania, rodzaj i zakres usług wspierających pobyt osoby w mieszkaniu, rodzaj
i zakres usług wspierających aktywność osoby w mieszkaniu – trening (jeżeli
dotyczy); opis kadry i jej kwalifikacje/kompetencje, zasady użytkowania mieszkania,
sposób wdrażania, finansowania i zapewnienia trwałości wypracowanych rozwiązań,
maksymalną liczbę osób, mogących korzystać z jednego mieszkania wspomaganego
dla

danej

grupy

osób,

opierając

się

na

standardach

i

doświadczeniach

międzynarodowych. Wszystkie działania Eksperta będą ściśle związane z działaniami
Konsultanta Merytorycznego ds. opracowania modelu, któremu Ekspert przekazywać
będzie opracowane dokumenty, celem złączenia ich w jeden finalny dokument
(model). Termin wykonania zadania a): III kwartał 2018 r.,
b) Udział w dwóch zagranicznych wizytach studyjnych, realizowanych przez
Zamawiającego na terenie UE tj. Niemcy, Szwecja. Celem wizyt studyjnych jest
zapoznanie się z dobrymi praktykami i rozwiązaniami międzynarodowymi w zakresie
deinstytucjonalizacji. Wizyty studyjne pozwolą na lepsze wypracowanie elementów
modelu i dostosowanie go do wymogów UE. W wizycie studyjnej wezmą udział:
Zamawiający, Partnerzy, Eksperci, Konsultant Merytoryczny, Gminy, które wdrożą
model, ostateczni odbiorcy wsparcia wraz z opiekunem. Ekspert będzie zobowiązany
do udziału w wizycie studyjnej w okresie sierpień/wrzesień, całość kosztów pokrywa
Zamawiający,

tj.:

koszty

transportu,

przelotu,

zakwaterowania,

posiłków,

ubezpieczenia. Czas udziału w wizycie studyjnej nie wlicza się do wymiaru
czasowego usług eksperta. Termin wykonania zadania b): III kwartał 2018 r.,
c) Udział w 3 dwudniowych Panelach Eksperckich na terenie województwa łódzkiego
i opolskiego. Zadaniem Ekspertów będzie przygotowanie materiałów i czynny udział
w dyskusji, celem zaprezentowanie opinii, analiz, ekspertyz, informacji, propozycji
standardu i przeprowadzenie dyskusji/konsultacji z udziałem przedstawicieli jednostek
samorządu terytorialnego – osoby odpowiedzialne za sprawy społeczne (w tym
przedstawiciele OPS), użytkownicy wypracowanych rozwiązań/standardu (odbiorcy
wsparcia) oraz osoby odpowiedzialne za zarządzanie publicznym zasobem

mieszkaniowym gminy, którzy wezmą czynny udział w opracowaniu standardu.
Panele moderowane będą przez Konsultanta Merytorycznego ds. opracowania
standardu oraz przez Doradcę ds. wyboru i współpracy z 5 gminami, natomiast
Eksperci będą czynnie brać udział w dyskusji i prezentacji swoich założeń.
Zamawiający ponosi koszty związane z uczestnictwem w 3 dwudniowych Panelach
Eksperckich (m.in.: nocleg, wyżywienie, transport). Rozliczenie czasu pracy podczas
Paneli Eksperckich nastąpi na podstawie uczestnictwa w części merytorycznej Panelu.
Termin wykonania zadania c): III/IV kwartał 2018 r.,
d) Udział w pięciu spotkaniach informacyjnych w 5 gminach nt. opracowanego
modelu/standardu na terenie województwa łódzkiego i opolskiego. Celem spotkania
będzie zaprezentowanie oraz upowszechnianie ostatecznego kształtu modelu.
Spotkania informacyjne odbędą się z udziałem przedstawicieli jednostek samorządu
terytorialnego – osoby odpowiedzialne za sprawy społeczne (w tym przedstawiciele
OPS), użytkownicy wypracowanych rozwiązań/standardu (odbiorcy wsparcia) oraz
osoby odpowiedzialne za zarządzanie publicznym zasobem mieszkaniowym gminy.
Spotkania moderowane będą przez Doradcę ds. współpracy z 5 gminami standardu
oraz Konsultanta Merytorycznego ds. opracowania modelu, wspólnie z którymi
Eksperci zaprezentują ostateczne wyniki swoich prac. Koszty dojazdu na spotkania
informacyjne w 5 gminach ponoszone są przez eksperta. Udział w 5 spotkaniach
informacyjnych nie wlicza się do wymiaru czasowego usług eksperta. Termin
wykonania zadania d): IV kwartał 2018 r.,
2. Pozostałe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:
a) stały kontakt z Zamawiającym (na czas wykonywania usługi);
b) informowanie Zamawiającego o pojawiających się problemach i innych zagadnieniach
istotnych dla realizacji usługi;
c) oznaczanie dokumentów dotyczących wykonywanej usługi znakiem Unii Europejskiej
oraz Funduszy Europejskich, również na oficjalnej korespondencji związanej
z realizacją przedmiotu umowy;
d) przestrzeganie reguł informowania o projekcie oraz o współfinansowaniu projektu ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
e) pozostałe kwestie dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia ureguluje umowa.
3. Okres realizacji zadania:
60 godzin – od lipca do listopada 2018 r.
4. Miejsce realizacji usługi:
Województwo łódzkie i opolskie.

