Zapytanie ofertowe
W związku z realizacją projektu „Rozwój placówki wsparcia dziennego w Plebance”
współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim zaprasza do
złożenia oferty na realizacją następujących usług wg. poniższego opisu. Oferty proszę składać w
terminie do 23.09.2021r. na formularzu ofertowym na adres ddp.slomkowo@op.pl, lub na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski.
a) Usługi poradnictwa specjalistycznego dla rodzin objętych projektem. Zaplanowano
średnio 122 godzin wsparcia (od dnia podpisania umowy do 30.06.2022r), główne obszary
wsparcia powinny dotyczyć:
-poradnictwa psychologicznego (umiejętność radzenia sobie ze stresem związanym z pracą
i życiem zawodowym, usamodzielnianiem się, podejmowaniem ważnych decyzji),
-terapii rodzinnej (przezwyciężanie kryzysów w rodzinie, pokonywanie trudności we
wzajemnych relacjach, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów),
-mediacji (nie wszystkie konflikty w rodzinie wymagają interwencji terapeutycznej,
mediacja przyczynia się do samodzielnego znalezienia rozwiązania, co będzie szczególnie
cenne w procesie aktywizacji społecznej wspieranych rodzin).
Wsparcie, w ramach poradnictwa specjalistycznego, będzie dopasowane do
indywidualnych potrzeb wspieranych rodzin.
Wymagania:
- wykształcenie wyższe kierunkowe i/lub kursy/szkolenia uprawniające do
przeprowadzenia danego rodzaju wsparcia.
- 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zgodnym ze świadczonymi w projekcie
usługami.
b) Prowadzenie zajęć rozwijających dla dzieci objętych projektem. Zaplanowano
wsparcie w wymiarze 144 godziny (od dnia podpisania umowy do 30.06.2022r), które
będzie dopasowane do indywidualnych potrzeb wspieranych dzieci i będzie obejmować
następujące kompetencje kluczowe wskazane w zaleceniu Rady Unii Europejskiej z dnia
22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie:
- kompetencje w zakresie wielojęzyczności (zajęcia z języka angielskiego - 48 h)
- kompetencje społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się (zajęcia z zakresu
współpracy w zespole, efektywnego uczenia się, budowania i nawiązywania relacji - 48 h)
- kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej (zajęcia plastyczne - 48 h)
Minimalne wymagania wobec zaangażowanych osób:
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- wykształcenie wyższe kierunkowe i/lub kursy/szkolenia uprawniające do
przeprowadzenia danego rodzaju wsparcia, tj. zgodne z zakresem świadczonych usług
- 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zgodnym ze świadczonymi w projekcie
usługami
Weryfikacja ww. warunków zostanie dokonana na podstawie życiorysu zawodowego,
oświadczeń i dokumentów wskazujących na posiadanie odpowiedniego wykształcenia i/lub
stażu zawodowego (dyplomy, świadectwa, świadectwa pracy, itp.)
c) Prowadzenie zajęć specjalistycznych dla dzieci objętych wsparciem. Zaplanowano
wsparcie w wymiarze 96 godzin (od dnia podpisania umowy do 30.06.2022r), które będzie
dopasowane do indywidualnych potrzeb wspieranych dzieci i będzie obejmować
następujące obszary:
- zajęcia logopedyczne i wspierające rozwój psychomotoryczny - (obszary te w rodzinach,
w których występują różne problemy są zaniedbywane, a mają duży wpływ na wyniki
edukacyjne dzieci - 48 h)
- zajęcia z psychologiem (profesjonalna pomoc umożliwi dotarcie do dziecka, zrozumienie
jego potrzeb i problemów, wypracowanie odpowiednich postaw, np. radzenia sobie ze
stresem, obowiązkami szkolnymi, wnioski z sesji będą przedstawiane rodzicom - 24h)
- fizjoterapia/gimnastyka korekcyjna (praca nad wadami postawy, zajęcia prowadzone przy
udziale rodziców w celu samodzielnego ich przeprowadzania w domowych warunkach,
ewaluacja postępów – 24h)
Minimalne wymagania wobec zaangażowanych osób:
- wykształcenie wyższe kierunkowe i/lub kursy/szkolenia/studia podyplomowe
uprawniające do przeprowadzenia danego rodzaju wsparcia, tj. zgodne z zakresem
świadczonych usług
- 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zgodnym ze świadczonymi w projekcie
usługami.
Weryfikacja ww. warunków zostanie dokonana na podstawie życiorysu zawodowego,
oświadczeń i dokumentów wskazujących na posiadanie odpowiedniego wykształcenia i/lub
stażu zawodowego (dyplomy, świadectwa, świadectwa pracy, itp.)
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