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załącznik nr 1  
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest usługa trenerska polegająca na: 

1) opracowaniu szczegółowego programu warsztatów „Sztuka budowania CV”, 

2) przeprowadzeniu 12 godzin lekcyjnych zajęć (warsztatów), 

3) opracowaniu materiałów dla uczestników warsztatów. 

2. INFORMACJE OGÓLNE 

1) Usługą zostanie objętych 11 osób dorosłych (dopuszcza się zmianę liczby uczestników 
+/- 4 osoby);  

2) Osoby te są uczestnikami projektu „Samodzielni – kompleksowy system wsparcia 
dziecka i rodziny w Szczecinie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa: RPZP.07.00.00 Włączenie 
społeczne, Numer i nazwa Działania: RPZP.07.06.00 Wsparcie rozwoju usług 
społecznych świadczonych w interesie ogólnym; 

3) Warsztaty są częścią programu „Sztuka budowania”. Jest to projekt dla Placówek 
Wsparcia Dziennego z terenu Miasta Szczecina.  Jest on przygotowany dla dziesięciu 
rodzin – około czterdziestu osób, w tym rodzice/opiekunowie prawni, 
wychowankowie Placówek Wsparcia Dziennego oraz ich rodzeństwo. Celem 
programu jest m.in.: 

 wsparcie rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym/ubóstwem; 

 ograniczenie istniejących nierówności w zakresie dostępu do usług społecznych; 

 wsparcie rodzin w rozwoju i samodzielnym wypełnianiu funkcji społecznych; 

 wsparcie rodzin w celu uniknięcia umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej; 

 promowanie włączenia społecznego poprzez dostęp do wiedzy, trwałych oraz 
wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej oraz usług socjalnych; 

 budowanie kompetencji społeczno-kulturowych w naturalnym środowisku 
dziecka i rodziny; 

 poradnictwo rodzinne – wyposażenie rodziców/opiekunów prawnych w wiedzę 
pedagogiczną, psychologiczną oraz prawną wspomagającą rozwój dziecka;  

 wzmocnienie więzi rodzinnej oraz poprawa funkcjonowania rodziny; 

 integracja rodzin oraz wymiana doświadczeń między rodzinami. 

3. PLANOWANY TERMIN REALIZACJI USŁUGI 

24 – 25 lipca 2021 r. 

4. MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI 

Centrum Opieki nad Dzieckiem, ul. Wszystkich Świętych 66 w Szczecinie. 
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5. RAMOWY HARMONOGRAM WARSZTATÓW 

Data  Godz. Program dnia 

I dzień 
Piątek 
(23.07.2021) 
 

16:30 – 17:30  
 
 

17:30 – 18:00  

18:00 – 20:00 

Warsztat – wprowadzenie do tematu spotkania 
weekendowego, oczekiwania, obawy 
Zajęcia dla dzieci  

Przerwa – poczęstunek  

Warsztat/konsultacje dla rodziców z opiekunką 
programu. 
Zajęcia  integracyjne dla dzieci   

II dzień 
Sobota 
(24.07.2021) 

10:00 – 11:30 
 

11:30 – 12:00 

12:00 – 13:30  
 

13:30 – 14:30  

14:30 – 15:15 
 

15:15 – 15:30 

15:30– 16:15 

Warsztat z doradcą zawodowym  
Zajęcia  integracyjne dla dzieci  

Przerwa kawowa 

Warsztat z doradcą zawodowym 
Zajęcia integracyjne dla dzieci  

Obiad 

Warsztat z doradcą zawodowym 
Zajęcia  integracyjne dla dzieci  

Przerwa kawowa 

Warsztat z doradcą zawodowym 
Zajęcia integracyjne dla dzieci  

III dzień 
Niedziela 
(25.07.2021) 

10:00 – 11:30 
 

11:30 – 12:00 

12:00 – 13:30  
 

13:30 – 14:30  

14:30 – 16:00 
  

Warsztat z doradcą zawodowym 
Zajęcia  integracyjne dla dzieci  

przerwa kawowa 

Warsztat z doradcą zawodowym 
Zajęcia  integracyjne dla dzieci  

Obiad 

Warsztat z doradcą zawodowym 
Zajęcia  integracyjne dla dzieci  
 

Uwaga: wyróżniono elementy harmonogramu będące przedmiotem zamówienia 

6. ZAKRES TEMATYCZNY WARSZTATÓW BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA 

Sobota – 6 godzin (po 45 min)  

 zaprezentowanie wiedzy i umiejętności z zakresu autoprezentacji, zwiększenie wiedzy 
na temat czynników wpływających na pozytywny odbiór podczas rozmów 
kwalifikacyjnych; 

 techniki autoprezentacji, komunikacji niewerbalnej; 

 wiedza jak wygląda aktualnie rynek pracy, możliwości kariery zawodowej dla 
przedstawianej grupy docelowej; 
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 przybliżenie pojęć – kim jestem, czego potrzebuję, jakie mam uzdolnienia                                
i kompetencje; 

Niedziela – 6 godzin (po 45 minut)  

 próba zdefiniowania swoich celów i planów zawodowych; 

 skuteczne metody poszukiwania pracy;  

 uzyskanie informacji dotyczących: cv, podań o pracę, pisania listów motywacyjnych, 
życiorysów, odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące pracy – redagowanie; 

 przybliżenie informacji o zawodach, rynku pracy i możliwościach zdobycia nowych 
kwalifikacji; 

 przybliżenie informacji o bezpłatnych, kursach, szkoleniach, przebranżowieniach na 
terenie miasta Szczecina.  

7. WYMAGANIA WOBEC TRENERA 

1) Trener (doradca zawodowy) musi spełniać następujące warunki: 

a) wykształcenie wyższe kierunkowe, 
b) minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie od uzyskania 

wykształcenia wynosi co najmniej 2 lata, 
c) w okresie ostatnich 3 lat przed dniem złożenia oferty przeprowadził należycie co 

najmniej 2 szkolenia/warsztaty w obszarze tematycznym zgodnym z tematyką 
planowanych zajęć,  

2) Trener zobowiązany jest do stosowania aktywizujących uczestników metod szkolenia 
(np. pokazy, studium przypadków, praca w grupach). Zamawiający wymaga, by części 
wykładowe szkolenia obejmowały nie więcej niż 30% czasu całego warsztatu;  

3) Trener zobowiązany jest do zapewnienia niezbędnych materiałów dydaktycznych 
jeżeli przewiduje ich wykorzystanie w trakcie realizacji warsztatów (Zamawiający 
zapewnia salę warsztatową z dostępem do laptopa i rzutnika) 

4) Na etapie realizacji zamówienia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 
akceptacji, nie później niż na 3 dni przed planowanym terminem warsztatu, 
szczegółowy program zajęć. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag  
i wprowadzenia modyfikacji w programie. 


