
Załącznik nr 1 do Specyfikacji

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji, warsztatów, treningów oraz
szkoleń w zakresie umiejętności społecznych dla 13 osób w ramach Projektu  „Aktywizacja społeczno-
zawodowa osób pozostających bez pracy „Zacznijmy od nowa”” realizowanego przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w Rzekuniu.

Podejmowane  działania  skierowane  zostaną  do  osób  będących  w  wieku  aktywności  zawodowej,
pozostających bez zatrudnienia, zagrożonych wykluczeniem społecznym i korzystających ze świadczeń
pomocy społecznej.
Projekt pn.:„Aktywizacja społeczno-zawodowa osób pozostających bez pracy „Zacznijmy od nowa””
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet  VII  „Promocja  integracji  społecznej”,  Działanie  7.1  „Rozwój  i  upowszechnienie  aktywnej
integracji”,  Podziałanie  7.1.1  „Rozwój  i  upowszechnianie  aktywnej  integracji  przez  ośrodki  pomocy
społecznej”.

Część I zamówienia:
Ogólne warunki realizacji konsultacji indywidualnych z psychologiem:

1. Zamówienie  na  organizację  i  przeprowadzenie  przygotowanie  i  przeprowadzenie  konsultacji
indywidualnych z psychologiem udzielone zostanie w łącznym wymiarze czasowym 24 godzin
dydaktycznych.

2. Konsultacje będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego, w okresie  do 31  sierpnia 2013 r.,
w dni robocze, w godzinach pomiędzy 8.00 a 15.00.

3. W konsultacjach weźmie udział 13 Uczestników projektu.
4. Wymiar czasowy konsultacji obejmował będzie 24 godziny dydaktyczne  (60 minut na każdego

uczestnika,  pozostały  czas  przeznaczony  zostanie  dla  osób  wymagających  dodatkowego
wsparcia).

5. Osoba prowadząca konsultacje powinna posiadać wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku
psychologia  i  posiadającą  minimum  dwuletnie  doświadczenie  zawodowe  w  prowadzeniu
poradnictwa psychologicznego, indywidualnego i zajęć grupowych tj. osobiste przeprowadzenie
minimum 3 warsztatów/szkoleń w grupie nie mniejszej niż 10 osób, których zakres tematyczny
zawierał co najmniej 70 godzin zajęć z zagadnień ściśle związanych z zakresem merytorycznym
konsultacji stanowiących przedmiot zamówienia

6. Szczegółowy harmonogram konsultacji zostanie ustalony przez Zamawiającego, w porozumieniu
z Wykonawcą.

7. Minimalny zakres merytoryczny konsultacji powinien obejmować następujące zagadnienia:
a) budowanie motywacji do zmiany swojej sytuacji życiowej;
b) indywidualna diagnoza; 
c) pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów;
d) zwiększenie wiary we własne siły w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym;
e) podniesienie  samooceny,  uświadomienie  możliwości  samorealizacji  oraz  zwiększenie

motywacji do dalszego podnoszenia kwalifikacji zawodowych i interpersonalnych;
f) zmiana postawy z biernej na czynną.

Część II zamówienia:
Ogólne warunki realizacji konsultacji indywidualnych z doradcą zawodowym:

1. Zamówienie  na  przygotowanie  i  przeprowadzenie  konsultacji  indywidualnych  z  doradcą
zawodowym udzielone zostanie w łącznym wymiarze czasowym 24 godzin dydaktycznych.

2. Konsultacje będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego, w okresie  do 31  sierpnia 2013 r.,
w dni robocze, w godzinach pomiędzy 8.00 a 15.00.
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3. W konsultacjach weźmie udział 13 Uczestników projektu.
4. Wymiar czasowy konsultacji obejmował będzie 24 godziny dydaktyczne  (60 minut na każdego

uczestnika,  pozostały  czas  przeznaczony  zostanie  dla  osób  wymagających  dodatkowego
wsparcia).

5. Osoba prowadząca konsultacje powinna posiadać wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku
lub specjalności doradztwo zawodowe, posiadającą minimum dwuletnie doświadczenie w pracy w
poradnictwie  zawodowym  -  indywidualne  konsultacje,  grupowe  warsztaty  aktywnego
poszukiwania  pracy  tj.  osobiste  przeprowadzenie  minimum  3  warsztatów/szkoleń  w  grupie
nie  mniejszej  niż  10  osób,  których  zakres  tematyczny zawierał  co  najmniej  70 godzin  zajęć
z zagadnień ściśle związanych z zakresem merytorycznym warsztatów stanowiących przedmiot
zamówienia

6. Szczegółowy harmonogram konsultacji zostanie ustalony przez Zamawiającego, w porozumieniu
z Wykonawcą.

7. Minimalny zakres merytoryczny konsultacji powinien obejmować następujące zagadnienia:
a) Wywiad - identyfikacja zainteresowań zawodowych;
b) Prezentowanie siebie podczas spotkań indywidualnych i grupowych;
c) Określanie umiejętności, kwalifikacji, zdolności;
d) Zwiększenie poczucia pewności siebie;
e) Tworzenie indywidualnego planu działania.
f) Wyznaczanie celów.

Część III zamówienia:
Ogólne warunki realizacji treningu podstawowych kompetencji i umiejętności społecznych:

1. Zamówienie  na  przygotowanie  i  przeprowadzenie  treningu podstawowych  kompetencji
i  umiejętności  społecznych  udzielone  zostanie  w  łącznym  wymiarze  czasowym  24  godzin
dydaktycznych.

2. Trening odbędzie się na sesji wyjazdowej zorganizowanej przez Zamawiającego, w okresie do 31
sierpnia 2013 r., w dni robocze.

3. W  treningu weźmie udział 13 Uczestników projektu.
4. Wymiar czasowy treningu obejmował będzie 24 godziny dydaktyczne.
5. Osoba prowadząca  trening powinna  posiadać  wykształcenie  wyższe  magisterskie  o  kierunku

psychologia  i  posiadającą  minimum  dwuletnie  doświadczenie  zawodowe  w  prowadzeniu
poradnictwa psychologicznego, indywidualnego i zajęć grupowych tj. osobiste przeprowadzenie
minimum 3 warsztatów/szkoleń w grupie nie mniejszej niż 10 osób, których zakres tematyczny
zawierał co najmniej 70 godzin zajęć z zagadnień ściśle związanych z zakresem merytorycznym
warsztatów stanowiących przedmiot zamówienia

6. Szczegółowy harmonogram  treningu zostanie ustalony przez Zamawiającego, w porozumieniu
z Wykonawcą.

7. Minimalny zakres merytoryczny konsultacji powinien obejmować następujące zagadnienia:
a) budowę poczucia własnej wartości, 
b) rozpoznawanie swoich mocnych i słabych stron, 
c) wyznaczanie i osiąganie celów osobistych, 
d) budowanie stabilnej samooceny i motywacji, 
e) uwarunkowania procesu decyzyjnego, a podejmowanie trafnych decyzji, 
f) wychodzenie z błędnego koła wyuczonej bezradności i sposoby obrony przed nią
g) komunikacja  interpersonalna:  komunikacja  (podstawowe  informacje,  cechy  dobrej

komunikacji, zakłócenia), 
h) poprawa  kontaktów  interpersonalnych  (nawiązywanie  dobrego  kontaktu  z  drugim

człowiekiem),
i) komunikacja w miejscu pracy, 
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j) konflikt (definicja i zasady rozwiązywania), 
k) trening radzenia sobie ze stresem: rodzaje stresu i  jego przyczyny,  indywidualne czynniki

wywołujące stres, reagowanie w sytuacjach stresowych, zarządzanie emocjami, 
l) techniki relaksacyjne; 
m) asertywność: pozytywne myślenie o sobie – zwiększenie pewności siebie i wiary we własne

siły,  wyrażanie  swojego zdania,  potrzeb  i  uczuć,  radzenie  sobie  z  negatywnymi  opiniami
i krytyką, asertywność w życiu i pracy zawodowej – ćwiczenia. 

Część IV zamówienia:
Ogólne warunki realizacji warsztatów z doradcą zawodowym:

1. Zamówienie na przygotowanie i przeprowadzenie  warsztatów z doradcą zawodowym udzielone
zostanie w łącznym wymiarze czasowym 24 godzin dydaktycznych.

2. Warsztaty  będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego, w okresie  do 31  sierpnia 2013 r..,
w dni robocze, w godzinach pomiędzy 8.00 a 15.00.

3. W warsztatach weźmie udział 13 Uczestników projektu.
4. Wymiar  czasowy  warsztatów obejmował  będzie  24  godziny  dydaktyczne  (3  spotkania

po 8 godziny dydaktycznych każde).
5. Osoba prowadząca warsztaty powinna posiadać wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku

lub specjalności doradztwo zawodowe, posiadającą minimum dwuletnie doświadczenie w pracy
w  poradnictwie  zawodowym  -  indywidualne  konsultacje,  grupowe  warsztaty  aktywnego
poszukiwania  pracy  tj.  osobiste  przeprowadzenie  minimum  3  warsztatów/szkoleń  w  grupie
nie  mniejszej  niż  10  osób,  których  zakres  tematyczny zawierał  co  najmniej  70 godzin  zajęć
z zagadnień ściśle związanych z zakresem merytorycznym warsztatów stanowiących przedmiot
zamówienia

6. Szczegółowy harmonogram warsztatów zostanie ustalony przez Zamawiającego, w porozumieniu
z Wykonawcą.

7. Minimalny zakres merytoryczny konsultacji powinien obejmować następujące zagadnienia:
a) określenie potencjału zawodowego, 
b) wykorzystanie swoich mocnych stron, 
c) osiąganie założonych celów, cele życiowe - określenie ważności, 
d) nabycie  wiedzy  o  rynku  pracy:  definicja  rynku  pracy,  wymiana  doświadczeń  związanych

z indywidualnym działaniem na rynku pracy, jawny i ukryty rynek pracy- sprawne poruszanie
się na rynku pracy, 

e) metody i techniki poszukiwania pracy: nauka metod poszukiwania pracy, 
f) rozwój rynku pracy - zawody przeszłości i przyszłości, 
g) przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą, 
h) poszukiwanie pracy z wykorzystaniem Internetu, prasy.

Część V zamówienia:
Ogólne warunki realizacji kursu pierwszej pomocy przedmedycznej:

1. Zamówienie  na  przygotowanie  i  przeprowadzenie  kursu pierwszej  pomocy  przedmedycznej
udzielone zostanie w łącznym wymiarze czasowym 8 godzin dydaktycznych.

2. Kurs odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, w okresie do 31 sierpnia 2013 r., w dni robocze,
w godzinach pomiędzy 8.00 a 15.00.

3. W kursie weźmie udział 13 Uczestników projektu.
4. Wymiar czasowy kursu obejmował będzie 8 godzin dydaktycznych (1 spotkanie).
5. Osoba prowadząca kurs powinna posiadać wykształcenie wyższe magisterskie i doświadczenie

w  prowadzeniu  szkolenia  z  zakresu  pierwszej  pomocy  przedmedycznej,  tj.  osobiste
przeprowadzenie  minimum 4 warsztatów/szkoleń  w grupie  nie  mniejszej  niż  5  osób,  których
zakres  tematyczny  zawierał  co  najmniej  50 godzin  zajęć  z  zagadnień  ściśle  związanych
z zakresem merytorycznym szkolenia stanowiącego przedmiot części zamówienia

6. Szczegółowy  harmonogram  kursu zostanie  ustalony  przez  Zamawiającego,  w  porozumieniu
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z Wykonawcą.
7. Minimalny zakres merytoryczny konsultacji powinien obejmować następujące zagadnienia:

a) aspekty moralne i prawne udzielania pierwszej pomocy;
b) schemat postępowania w przypadkach zagrożeń,
c) jak dbać o bezpieczeństwo własne i poszkodowanego,
d) jak udzielać pomocy w przypadku zagrożenia życia,
e) najnowsze wytyczne dotyczące technik resuscytacji
f) ćwiczenia  praktyczne  -  metoda  układania  poszkodowanego  w  pozycji  bezpiecznej,

udrożnienie dróg oddechowych, sprawdzanie oddechu, resuscytacja krążeniowo-oddechowa
CPR prowadzona na manekinie - osoba dorosła i dziecko, 

g) posługiwanie się AED - automatycznym defibrylatorem.
Część VI zamówienia:
Ogólne warunki realizacji warsztatów umiejętności wychowawczych:

1. Zamówienie  na  przygotowanie  i  przeprowadzenie  warsztatów umiejętności  wychowawczych
udzielone zostanie w łącznym wymiarze czasowym 24 godzin dydaktycznych.

2. Warsztaty  będą odbywały się  w siedzibie  Zamawiającego,  w okresie  do 31  sierpnia 2013 r.,
w dni robocze, w godzinach pomiędzy 8.00 a 15.00.

3. W warsztatach weźmie udział 13 Uczestników projektu.
4. Wymiar  czasowy  warsztatów obejmował  będzie  24  godziny  dydaktyczne  (3  spotkania

po 8 godziny dydaktycznych każde).
5. Osoba prowadząca warsztaty powinna posiadać wykształcenie wyższe magisterskie na jednym

z kierunków studiów: psychologia, pedagogika, praca socjalna, nauki o rodzinie (lub uzyskane
za  granicą  wykształcenie  uznane  w  Rzeczypospolitej  Polskiej  za  równorzędne  z  ww.)
i  doświadczenie  w  prowadzeniu  warsztatów  umiejętności  wychowawczych,  tj.  osobiste
przeprowadzenie minimum 3 warsztatów/szkoleń w grupie nie mniejszej  niż 10 osób,  których
zakres  tematyczny  zawierał  co  najmniej  70 godzin  zajęć  z  zagadnień  ściśle  związanych
z zakresem merytorycznym warsztatów stanowiących przedmiot części zamówienia.

6. Szczegółowy harmonogram warsztatów zostanie ustalony przez Zamawiającego, w porozumieniu
z Wykonawcą.

7. Minimalny zakres merytoryczny konsultacji powinien obejmować następujące zagadnienia:
a) kształtowanie i doskonalenie umiejętności wychowawczych rodzica, 
b) wzmacnianie poczucia odpowiedzialności za wychowanie dziecka, 
c) rozwijanie  umiejętności  budowania  prawidłowych  relacji  interpersonalnych,

w tym pokonywanie barier komunikacyjnych i aktywne słuchanie, 
d) znaczenie okazywania uczuć, zrozumienia i akceptacji w procesie wychowania dziecka; 
e) konstruktywne rozwiązywanie konfliktów i sytuacji problemowych, 
f) źródła pomocy w rozwiązywaniu trudności wychowawczych, 
g) umiejętność zarządzania konfliktem, 
h) radzenie sobie z trudną sytuacją w sposób pozwalający jednocześnie na wykorzystywanie

potencjału tkwiącego w sporze, 
i) nabycie umiejętności pozwalającej w praktyce omijać trudności i  realizować ambitne cele.

Umiejętności te to: opanowanie, radzenie sobie ze stresem, racjonalne postrzeganie sytuacji,
formułowanie  celów,  wytrwałość,  zaradność,  zapewnianie  sobie  informacji  zwrotnych
z otoczenia, wyciąganie wniosków z własnych działań.

Część VII zamówienia:
Ogólne warunki realizacji warsztatów rodzinnych:

1. Zamówienie  na  przygotowanie  i  przeprowadzenie  warsztatów rodzinnych udzielone  zostanie
w łącznym wymiarze czasowym 24 godzin dydaktycznych.

2. Warsztaty  będą odbywały się  w siedzibie  Zamawiającego,  w okresie  do 31  sierpnia 2013 r.,
w dni robocze, w godzinach pomiędzy 8.00 a 15.00.
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3. W warsztatach weźmie udział 13 Uczestników projektu.
4. Wymiar  czasowy  warsztatów obejmował  będzie  24  godziny  dydaktyczne  (3  spotkania

po 8 godziny dydaktycznych każde).
5. Osoba prowadząca warsztaty powinna posiadać wykształcenie wyższe magisterskie na jednym

z kierunków studiów: psychologia, pedagogika, praca socjalna, nauki o rodzinie (lub uzyskane
za  granicą  wykształcenie  uznane  w  Rzeczypospolitej  Polskiej  za  równorzędne  z  ww.)
i doświadczenie w prowadzeniu warsztatów rodzinnych, tj. osobiste przeprowadzenie minimum
3 warsztatów/szkoleń w grupie nie mniejszej niż 10 osób, których zakres tematyczny zawierał
co  najmniej  70 godzin  zajęć  z  zagadnień  ściśle  związanych  z  zakresem  merytorycznym
warsztatów stanowiących przedmiot zamówienia

6. Szczegółowy harmonogram warsztatów zostanie ustalony przez Zamawiającego, w porozumieniu
z Wykonawcą.

7. Minimalny zakres merytoryczny konsultacji powinien obejmować następujące zagadnienia:
a) rozbudzanie/wzmacnianie świadomości pełnienia roli rodzica, 
b) obowiązki i odpowiedzialność wynikające z rodzicielstwa, 
c) znaczenie  pozytywnego  wzmacniania/stworzenia  systemu  norm  i  zasad  oraz  wymagań

i konsekwencji w wychowaniu dziecka, 
d) problem kary w wychowaniu  –  wychowanie bez  przemocy,  konstruktywne radzenie sobie

z trudnościami wychowawczymi.
Część VIII zamówienia:
Ogólne warunki realizacji warsztatów rodzinnych:

1. Zamówienie na przygotowanie i przeprowadzenie  warsztatów w zakresie savoir-vivre udzielone
zostanie w łącznym wymiarze czasowym 21 godzin dydaktycznych.

2. Warsztaty będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego, w okresie do 31 października 2013 r.,
w dni robocze, w godzinach pomiędzy 8.00 a 15.00.

3. W warsztatach weźmie udział 13 Uczestników projektu.
4. Wymiar  czasowy  warsztatów obejmował  będzie  21 godzin  dydaktycznych (3  spotkania

po 7 godziny dydaktycznych każde).
5. Osoba  prowadząca  warsztaty powinna  posiadać  wykształcenie  wyższe  magisterskie

i doświadczenie w prowadzeniu warsztatów w zakresie savoir-vivre, tj. osobiste przeprowadzenie
minimum 3 warsztatów/szkoleń w grupie nie mniejszej niż 10 osób, których zakres tematyczny
zawierał co najmniej 60 godzin zajęć z zagadnień ściśle związanych z zakresem merytorycznym
warsztatów stanowiących przedmiot zamówienia.

6. Szczegółowy harmonogram warsztatów zostanie ustalony przez Zamawiającego, w porozumieniu
z Wykonawcą.

7. Minimalny zakres merytoryczny konsultacji powinien obejmować następujące zagadnienia:
a) podstawowe zasady etykiety i kultury zachowań w kontaktach międzyludzkich, 
b) elementy komunikacji interpersonalnej: powitanie, przedstawianie się, tytułowanie, 
c) właściwe  zachowania  na  rozmowie  kwalifikacyjnej  z  potencjalnym  pracodawcą  (kultura

wypowiedzi, komunikacja niewerbalna, pytania, kontakt wzrokowy, dystans), 
d) właściwe zachowania w miejscach publicznych (restauracja, winda, autobus, sklep itp.), 
e) zasady dobierania właściwego stroju do okoliczności, w szczególności pod kątem rozmów

kwalifikacyjnych  i  zatrudnienia  (elegancka  kobieta,  elegancki  mężczyzna,  strój  w  pracy,
dodatki, najczęstsze uchybienia itp.). 
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