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Załącznik 1
___________________________
pieczęć Wykonawcy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie zajęć osobowościowo – motywacyjnych dla 20
osób w wieku 15-30 lat.
Uczestnicy projektu to: osoby młode (15-30 lat), osoby bezrobotne, poszukujące pracy lub nie pozostające w
zatrudnieniu, będące w wieku aktywności zawodowej i korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, osoby
uczące się. Osoby te zostaną wskazane przez Zamawiającego.

1.
Liczba
uczestników
Cel i forma
zajęć:

ZAJĘCIA OSOBOWOŚCIOWO - MOTYWACYJNE
DLA 20 osób OBJĘTYCH KONTRAKTEM SOCJALNYM Z ZAKRESU ZAJĘCIA
OSOBOWOŚCIOWO - MOTYWACYJNE
40 jedn. lek. / 2 grupy
Łączna liczba jedn. lek. (1 jedn. lek.
20 osób w 1
to 45 min.): 2 gr. x 20 jedn. lek. = 40
grupie
jedn. lek.
(12K/8M)
Celem zajęć jest udzielanie porad psychologicznych, pedagogicznych i zawodowych
beneficjentom, w wyniku których nastąpi podniesienie ich zaradności życiowej i poczucia
posiadania pozytywnego wpływu na swoją sytuację.
Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w dniach pracy zamawiającego w
godzinach 8:00 – 15:00 lub w godzinach popołudniowych, na zasadzie uzgodnionej z
Zamawiającym.
Na potrzeby realizacji zamówienia Zamawiający wskaże salę wykładową w Domu Kultury w
Rucianem – Nidzie, za którą ewentualną odpłatność uiści Wykonawca.

Wykonawca zapewni:
•
materiały dydaktyczne (oznaczone zgodnie z wytycznymi dot. promocji w ramach
PO KL),
•
pomoce dydaktyczne: flipchart, rzutnik multimedialny, ekran,
•
certyfikaty potwierdzające udział w zajęciach,
•
ubezpieczenie uczestników proj. od następstw nieszczęśliwych wypadków,
•
catering w formie zimnego bufetu (kawa z mlekiem, herbata, woda, cukier, suche
ciastka),
•
prowadzenie dzienników zajęć (po 1 dla każdej grupy)
•
40 godzin zajęć z psychologiem w ramach zajęć grupowych, w tym 1 godz. na
każdą osobę w grupie porad on-line przez Internet lub telefon – udokumentowane w
dzienniku zajęć;
•
40 godzin zajęć z pedagogiem w ramach zajęć grupowych, w tym 4 godz. na każdą
osobę w grupie porad on-line przez Internet lub telefon – udokumentowane w
dzienniku zajęć;
•
40 godzin zajęć z doradcą zawodowym, w tym 4 godz. na każdą osobę w grupie
porad on-line przez Internet lub telefon – udokumentowane w dzienniku zajęć;
•
dowóz dla osób spoza Rucianego – Nidy. Na potrzeby oferty proszę podać jaki
będzie koszt dowozu środkiem transportu zorganizowanym przez Wykonawcę.
Proszę przyjąć, że dowożonych będzie ok. 10 osób z terenów wiejskich gminy na
odcinku 35km (70km łącznie w obie strony).
Projekt „W stronę aktywnej integracji”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
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1. Wykonawca będzie zobowiązany do umieszczenia w miejscu szkolenia, na
materiałach szkoleniowych / dydaktycznych, wydanych certyfikatach informacji: Projekt
„W stronę aktywnej integracji” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki oraz logotypu Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz logo Unii
Europejskiej wraz z odniesieniem (podpisem) Europejski Fundusz Społeczny oraz zapis
„Człowiek – najlepsza inwestycja”.
2. Wykonawca będzie zobowiązany do sprawowania nadzoru nad frekwencją
uczestników szkolenia przez prowadzenie imiennych list, a także bieżącego
informowania Zamawiającego o każdej nieobecności osoby skierowanej na szkolenie.
Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o nieobecności w dniu, w którym nieobecność
nastąpiła. Listy obecności po zakończeniu realizacji zlecenia zostaną w oryginale
przekazane Zamawiającemu.
3. Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia na bieżąco 2 dzienników zajęć
zawierających daty i godziny oraz tematykę przeprowadzonych zajęć, które po
zakończeniu realizacji zlecenia zostaną w oryginale przekazane Zamawiającemu.
Planowany termin realizacji przygotowania zawodowego: VIII – XII. 2013r.

___________________________
Pieczęć i podpis Wykonawcy
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