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załącznik nr 1  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa (trenerska) polegająca na: 

1) przeprowadzeniu 18 godzin dydaktycznych zajęć (warsztatów) w podziale na 5 sesji, 

2) opracowaniu szczegółowego programu 5 warsztatów, 

3) opracowaniu materiałów dla uczestników warsztatów. 

2. INFORMACJE OGÓLNE 

1) Usługą zostanie objętych 11 usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-
wychowawczych (pieczy instytucjonalnej). 

2) Ww. osoby 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 „Rejs ku dorosłości”. Jest to cykl spotkań grupowych 
i zajęć warsztatowych ukierunkowanych na budowanie kompetencji społecznych 
uczestników. Głównym celem programu jest wyposażenie wychowanków w wiedzę 
i umiejętności, które będą mogli wykorzystać przy starcie w samodzielność. Program 
obejmuje ogółem 10 spotkań warsztatowych, w tym jeden podsumowujący wyjazd oraz 
4 spotkania o charakterze treningu społeczno - kulturalnego (np. teatr, filharmonia, 
wyjście do restauracji). Realizację programu koordynują dwie mentorki 
usamodzielnienia. 

4) Usługę należy realizować zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, 
ministra właściwego ds. zdrowia, ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego, 
dotyczącymi przeciwdziałaniu szerzeniu się koronawirusa na terenie kraju w trakcie 
trwania zagrożenia epidemicznego COVID-19 w Polsce. 

3. PLANOWANY TERMIN REALIZACJI USŁUGI 

styczeń -kwiecień 2023 r. 

Planowane terminy warsztatów: 
1) 29 stycznia 2023 r. 

2) 12 lutego 2023 r. 

3) 12 marca 2023 r. 

4) 16 kwietnia 2023 r. 
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5) 30 kwietnia 2023 r. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów realizacji poszczególnych 
warsztatów w uzgodnieniu z Wykonawcą. 

Szczegółowe godziny realizacji warsztatów zostaną podane przed terminem każdego 
z warsztatów. 

4. MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI 

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

5. ZAKRES TEMATYCZNY WARSZTATÓW 

Warsztat nr 1 – Kompleksowa funkcjonalna diagnoza potencjału usamodzielnianego – 
3 godziny dydaktyczne: 

 Tworzenie profilu zawodowego; 

 Nauka precyzowania planów życiowych;  

 Trening umiejętności aktywnego poszukiwania pracy. 

Warsztat nr 2 – Jak Cię widzą, tak Cię piszą - 3 godziny dydaktyczne: 

 Trening przygotowania dokumentów aplikacyjnych; 

 Poznanie prawidłowych zachowań w czasie rozmowy rekrutacyjnej; 

 Social media a poszukiwanie pracy. 

Warsztat nr 3 - Moje mocne strony – 4 godziny dydaktyczne: 

 Jak kształtować kompetencje emocjonalne, poczucie własnej wartości i dojrzałość 
społeczną.  

 Trening asertywności. 

Warsztat nr 4 - Pierwsze wrażenie. Dress code. – 4 godziny dydaktyczne: 

 Co to jest mowa ciała?  

 Autoprezentacja i nauka budowania pozytywnego obrazu siebie w kontaktach 
społecznych. 

Warsztat nr 5 - Współpraca – drogą do sukcesu.– 4 godziny dydaktyczne:  

 Praca zespołowa; 

 Trening radzenia sobie w sytuacjach stresowych i trudnych.  

6. WYMAGANIA WOBEC TRENERA 

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

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

co najmniej 2 lata, 
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c) w okresie ostatnich 3 lat przed dniem złożenia oferty należyte przeprowadzenie co 
najmniej 2 szkoleń/warsztatów 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) Na etapie realizacji zamówienia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji, 
nie później niż na 3 dni przed planowanym terminem każdego warsztatu, szczegółowy 
program zajęć. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag i wprowadzenia 
modyfikacji w programie; 

4) Trener zobowiązany jest do opracowania do każdego z warsztatów, o ile szczegółowy 
program zajęć będzie tego wymagał, pakietu materiałów dla uczestnika i przekazania ich 
Zamawiającemu w celu przygotowania odpowiedniej liczby egzemplarzy nie później niż na 
3 dni przed planowanym terminem warsztatu; 

5) Trener zobowiązany jest do wskazania Zamawiającemu materiałów dydaktycznych 
niezbędnych do realizacji warsztatów jeżeli przewiduje ich wykorzystanie w trakcie 
realizacji zajęć. Każdorazowo Zamawiający potwierdzi możliwość zapewnienia wskazanych 
przez Trenera materiałów. Ponadto Zamawiający zapewnia salę warsztatową z dostępem 
do laptopa i rzutnika. 


