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Załącznik nr 5 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot  zamówienia  realizowany  jest  w  ramach  projektu  „Nasze  dzieci  –  nasza 
przyszłość- projekt dla szkół Gminy Kawęczyn” nr POKL.09.01.02-30-109/11 Programu 
Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,  Priorytet  IX  „Rozwój  wykształcenia  i  kompetencji 
w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej 
jakości  usług  edukacyjnych  świadczonych  w  systemie  oświaty”,  Poddziałanie  9.1.2 
„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji 
oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

2. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć 
w Programie osobistej asysty dla dzieci niepełnosprawnych w ramach projektu „Nasze 
dzieci – nasza przyszłość -  projekt dla szkół Gminy Kawęczyn” 

3. Program osobistej  asysty dla  dzieci  niepełnosprawnych zaplanowany w ramach projektu 
„Nasze  dzieci  –  nasza  przyszłość  –  projekt  dla  szkół  Gminy Kawęczyn”  wykorzystuje 
metody  zwiększenia  dostępności  kształcenia  osób  niepełnosprawnych  wypracowane 
w programie EQUAL. W ramach Programu powinien zostać wykorzystany rezultat projektu 
Asystent  Osobisty  Osoby  Niepełnosprawnej  wypracowany  przez  Partnerstwa:  A0126, 
A0458, A0571, A0598. 

4. W ramach Zamówienia Wykonawca będzie odpowiedzialny za realizację 2 zadań:
a. Rekrutacji i przeszkolenie 5 asystentów osób niepełnosprawnych
b. Przygotowanie i realizację zajęć rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych

5. Wykonawca obejmie zajęciami 5 dzieci,  posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, 
w tym:

a. 1 osoba z SP Tokary
b. 1 osoba z SP Skarżyn
c. 1 osoba z SP Kawęczyn 
d. 2 osoby z Gimnazjum Kawęczyn

6. Opis Zadania 1 Rekrutacja i przeszkolenie 5 asystentów osób niepełnosprawnych 
6.1.Zadaniem  wykonawcy  jest  rekrutacja  5  asystentów  osób  niepełnosprawnych. 

( wolontariuszy- osoby pełnoletnie) 
6.2.Celem szkolenia jest przygotowanie 5 osób do pracy z osobami niepełnosprawnymi w 

charakterze  Asystenta  Osobistego  Osoby  Niepełnosprawnej.  
Koncepcja  usług  asystenckich  została  przygotowana  na  podstawie  doświadczeń 
wypracowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Działalność Asystentów 
Osobistych  Osób  Niepełnosprawnych  ma  na  celu  zwiększenie  udziału  osób 
niepełnosprawnych w życiu szkoły poprzez ograniczenie barier w integracji społecznej 
dzieci niepełnosprawnych. Szkolenie ma na celu wprowadzenie w tematykę Asystenta 
Osobistego Osoby Niepełnosprawnej, modelu usług asystenta osoby niepełnosprawnej 
(rezultat  EQUAL),  zapoznanie  z  pojęciem,  z  rolą,  jaką  może  pełnić  w  codziennym 
funkcjonowaniu niepełnosprawnych.
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6.3.Szkoleniem będzie objętych 5 osób – wolontariuszy, którzy po odbytym szkoleniu będą 
spotykały  się  z  niepełnosprawnymi  dziećmi  w  projekcie  w  celu  spędzania  z  nimi 
wolnego czasu.   

6.4.Planowany czas szkolenia -   2 dni /16 godzin  
6.5.Wykonawca zapewni do celów szkolenia:  salę szkoleniową, nocleg i wyżywienie dla 

uczestników szkolenia, a także trenera, materiały szkoleniowe i certyfikaty ukończenia 
szkolenia  dla  uczestników.  W  przypadku  szkolenia  poza  powiatem  tureckim, 
Wykonawca pokryje również koszt dojazdu uczestników.

6.6.Szczegółowy termin szkolenia zostanie uzgodniony z Zamawiającym. 
6.7.Przeszkoleni Asystenci Osób Niepełnosprawnych będą mieli możliwość uczestniczenia 

w zajęciach rewalidacyjnych (w ramach zadania 2).

7. Opis  Zadania  2  Przygotowanie  i  realizacja  zajęć  rewalidacyjnych  dla  dzieci 
niepełnosprawnych 
7.1.Zajęcia będą prowadzone indywidualnie z każdym dzieckiem osobno
7.2.Zajęcia  indywidulane  z  dziećmi  będą  odbywały  się  w  szkole  lub  domu  ucznia 

(do uzgodnienia) 
7.3.Zajęcia muszą być dostosowane do potrzeb dzieci. Zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych 

będą obejmowały zajęcia logopedyczne, gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną, zajęcia 
usprawniające techniki szkolne (czytanie, pisanie, sprawności matematyczne, zabawy i 
gry językowe). Zakres zajęć Wykonawca dostosuje osobno                  do każdego 
dziecka na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności i wywiadu                              z 
nauczycielami i rodzicami dziecka.

7.4.Na  podstawie  orzeczenia  o  niepełnosprawności  i  wywiadu  z  nauczycielami  dziecka 
Wykonawca zarekomenduje zestaw niezbędnych zajęć rewalidacyjnych.

7.5.Po  zakończeniu  zajęć  Wykonawca  opracuje  opinię  na  temat  każdego  dziecka,  wraz 
z  opisem zakresu  przeprowadzonych zajęć,  postępów dziecka  oraz  z  zaleceniami  do 
dalszej pracy i jej kierunków.

7.6.Planowany zakres zajęć:
      SP Tokary:
  1 dziecko  – 6 godz. zajęć tygodniowo x 12 tygodni w 2012 r., 24 tygodnie w 2013 r. i 12 

tygodni w 2014 r. = łącznie 288 godzin
SP Skarżyn

 1 dziecko – 3 godz. zajęć tygodniowo x 12 tygodni w 2012 r., 24 tygodnie w 2013 r. i 12 
tygodni w 2014 r. = łącznie 144 godziny
SP Kawęczyn
1) 1 dziecko – 1 godz. zajęć tygodniowo x12 tygodni w 2012 r., 24 tygodnie w 2013 r. i 12 

tygodni w 2014 r. = łącznie 48 godzin
GIM Kawęczyn
2) 2 dzieci – 2 godz. zajęć tygodniowo x 12 tygodni w 2012r., 24 tygodnie w 2013r. I 12 

tygodni w 2014r. =  łącznie 96 godzin
7.7  Łączna  liczba  godzin  zajęć  rewalidacyjnych  z  dziećmi  niepełnosprawnymi 
przedstawiona  w punkcie 7.6 wyniesie 576 godzin. 
7.8. Liczba godzin zajęć rewalidacyjnych z dziećmi niepełnosprawnymi    przedstawiona  w 
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punkcie 7.6 w poszczególnych latach może ulec zmianie.

8. Wykonawca  przedstawi  zapotrzebowanie  na  materiały  dydaktyczne  do  prowadzenia  zajęć 
pozalekcyjnych, które Zamawiający zapewni w ramach dostępnych środków.

9. Godzina szkoleń/zajęć w ramach obu  zadań to godzina lekcyjna trwająca 45 minut. 
10. W  każdym  roku  szkolnym  zajęcia  zostały  zaplanowane  na  12  tygodni  w  semestrze, 

z wyłączeniem świąt, ferii, wakacji i innych przerw w pracy szkoły.
11. Harmonogram   szczegółowy  dotyczący  terminów  i  godzin  świadczenia  usług  zostanie 

uzgodniony  indywidualnie  przez  Wykonawcę  w  porozumieniu  z  koordynatorami  projektu 
w każdej szkole.

12. W ramach zamówienia Wykonawca:
W ramach Zadania 1

1. zapewni  do  prowadzenia  szkolenia  trenera,  który  posiada  wykształcenie  wyższe 
i który w ciągu ostatnich 3 lat przeprowadził min. 3 szkolenia  związane z tematyką 
opisaną w zamówieniu (tematyka zrealizowanych szkoleń powinna dotyczyć pracy 
i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi i/lub ich opiekunami)

a. w ciągu 1 miesiąca od podpisania umowy przygotuje program szkolenia i przedstawi 
go do akceptacji Zamawiającego

b. przeprowadzi  rekrutacje  w  wyniku  której  wyłoni  5  osób-  asystentów  osób 
niepełnosprawnych - wolontariuszy ( będą to osoby pełnoletnie)

c. dobierze  metody,  formy  pracy  oraz  środki  dydaktyczne  adekwatne  do  potrzeb 
uczestników

d. zapewni właściwe warunki do przeprowadzenia szkolenia
e. zapewni nocleg i wyżywienie uczestnikom szkolenia
f. zapewni materiały szkoleniowe uczestnikom szkolenia
g. przeprowadzi  zajęcia  zgodnie  z  w/w  programem  i  harmonogramem  ustalonym 

z Zamawiającym
h. prowadzić będzie dokumentację wykonanej pracy w postaci  (m.in. dziennika zajęć 

z listą obecności na zajęciach, karty czasu pracy trenera, po zakończeniu szkolenia - 
raport z przebiegu szkolenia, obejmujący termin i miejsce szkolenia, program zajęć, 
zastosowane metody, formy pracy i środki dydaktyczne itp.)

i. wystawi certyfikaty dla  uczestników szkolenia wg wzoru zaakceptowanego przez 
Zamawiającego

W ramach Zadania 2
1. zapewni do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych osoby z kwalifikacjami w zakresie 

oligofrenopedagogiki,  gimnastyki  korekcyjnej  i  logopedii,  z  min.  1-rocznym 
doświadczeniem w pracy z niepełnosprawnymi dziećmi 

2. w ciągu 2 tygodni od podpisania umowy przygotuje program i harmonogram zajęć 
dla każdego dziecka i przedstawi go do akceptacji Zamawiającego

3. dobierze  metody,  formy  pracy  oraz  środki  dydaktyczne  adekwatne  do  potrzeb 
każdego uczestnika

4. w ciągu 2 tygodni od podpisania umowy przygotuje zapotrzebowanie na materiały 
dydaktyczne do prowadzenia zajęć wraz z wstępną wyceną
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5. przeprowadzi zajęcia zgodnie z w/w programem i harmonogramem 
6. prowadzić będzie dokumentację wykonanej pracy w postaci  (m.in. dziennika zajęć 

z  listą  obecności  na zajęciach,  karty czasu  pracy osób  prowadzących zajęcia,  po 
zakończeniu  zajęć  -  opracuje  opinię  na  temat  każdego  dziecka  wraz  z  opisem 
zakresu przeprowadzonych zajęć,  postępów dziecka oraz z  sugestiami  do dalszej 
pracy i jej kierunków, a także opracuje raport z przebiegu zajęć, obejmujący terminy 
zajęć,  program  zajęć,  zastosowane  metody,  formy  pracy  i  środki  dydaktyczne, 
przebieg zajęć, napotkane problemy itp.)

Ponadto:
a. kwartalnie będzie rozliczał się z Zamawiającym z wykonanych usług 
b. będzie wykonywał inne zadania, określone w umowie
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