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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, 

2) przeprowadzeniu 12 godzin lekcyjnych zajęć (warsztatów), 

3) opracowaniu materiałów dla uczestników warsztatów (o ile program warsztatów 
będzie przewidywał ich wykorzystanie). 

2. INFORMACJE OGÓLNE 

1) Usługą zostanie objętych 16 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.  W obecnej edycji programu 
uczestniczy 12 rodzin ( 49 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 

26-27 luty 2022 r., usługa będzie realizowana podczas 3-dniowych warsztatów 
zaplanowanych do realizacji w terminie 25-27.02.2022 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo 
do zmiany terminu realizacji warsztatów, szczególnie ze względu na panującą pandemię 
COVID-19. 
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4. MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI 

Centrum Opieki nad Dzieckiem, ul. Wszystkich Świętych 66 w Szczecinie. 
 

5. RAMOWY HARMONOGRAM WARSZTATÓW 

Data  Godz. Program dnia 

I dzień 
Piątek 
(25.02.2022) 
 

16:00 – 17:00  
 
 
17:00 – 17:30  
17:30 – 18:30 

Warsztat – wprowadzenie do tematu spotkania 
weekendowego, oczekiwania, obawy 
Zajęcia dla dzieci  
Przerwa kawowa  
Warsztaty – rodzina – co znaczy   
Zajęcia  integracyjne dla dzieci  

II dzień 
Sobota 
(26.02.2022) 

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 
 

Warsztaty z socjoterapeutą/psychologiem/ 
pedagogiem  
Zajęcia  integracyjne dla dzieci  
Przerwa kawowa 
Warsztaty z socjoterapeutą/psychologiem/ 
pedagogiem  
Zajęcia  integracyjne dla dzieci  
Obiad 
Warsztaty z socjoterapeutą/psychologiem/ 
pedagogiem  
Zajęcia  integracyjne dla dzieci 
Przerwa kawowa 
Warsztaty z socjoterapeutą/psychologiem/ 
pedagogiem  
Zajęcia  integracyjne dla dzieci 

III dzień 
Niedziela 
(27.02.2022) 

10:00 – 11:30 
 
 
11:30 – 12:00  
12:00 – 13:30  
 
 
13:30 – 14:30  
14:30 – 16:00 
 

Warsztaty z socjoterapeutą/psychologiem/ 
pedagogiem  
Zajęcia  integracyjne dla dzieci  
Przerwa kawowa 
Warsztaty z socjoterapeutą/psychologiem/ 
pedagogiem  
Zajęcia  integracyjne dla dzieci  
Obiad 
Warsztaty z socjoterapeutą/psychologiem/ 
pedagogiem  
Zajęcia  integracyjne dla dzieci 

Uwaga: wyróżniono elementy harmonogramu będące przedmiotem zamówienia 
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6. ZAKRES TEMATYCZNY WARSZTATÓW 

Sobota – 6 godzin (po 45 min)  

 Budowanie relacji w rodzinie; 

 Identyfikacja więzi pomiędzy poszczególnymi członkami w rodzinie; 

 Refleksja nad własną postawą rodzicielską; 

 Kształtowanie pozytywnych wzorców wychowawczych;  

 Zasady i konsekwencje – jak efektywnie wykorzystywać je w wychowaniu?;  

 Ustalanie zasad i konsekwencji w wychowaniu jako przeciwwaga dla kar i nagród; 

 Konstruktywne ustalanie zasad oraz odpowiednie egzekwowanie konsekwencji;  

 Negatywne i pozytywne konsekwencje jako skuteczne narzędzia w procesie 
wychowania;  

 Umiejętne dostosowanie wprowadzanych zasad do wieku rozwojowego dziecka;  

Niedziela – 6 godzin (po 45 minut)  

 Komunikacja – jak mówić, żeby dziecko chciało nas usłyszeć?;  

 Poznanie różnych stylów komunikacji i ich wpływu na jakość porozumiewania się 
rodzica i dziecka;  

 Na czym polega stosowanie komunikatu „Ja”;  

 Jakie są podstawowe techniki komunikacyjne ułatwiające porozumiewanie się z 
dzieckiem (klaryfikacja, parafraza, odzwierciedlanie uczuć)?;  

 Jak umiejętnie mówić o trudnych emocjach?  

7. WYMAGANIA WOBEC TRENERA 

1) Trener (psycholog lub socjoterapeuta lub pedagog) musi spełniać następujące warunki: 

a) wykształcenie wyższe kierunkowe, 
b) minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie (od uzyskania 

wykształcenia), 
c) należyte przeprowadzenie w okresie ostatnich 3 lat przed dniem złożenia oferty 

co najmniej 2 szkoleń/warsztatów w obszarze tematycznym zgodnym z tematyką 
planowanych zajęć (przedmiotem zamówienia),  

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 40% czasu całego szkolenia dla 
danego tematu;  

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. 


