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SZCZEGOŁOWY OPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

L.P. 
Zadania/części 
zamówienia 

NAZWA ZADANIA/CZĘŚCI ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

1. 

Część 1 - pedagog- wsparcie dla dziecka 
150h od momentu podpisania umowy do 31.12.2019 
r. 
 
 

Prowadzenie poradnictwa i konsultacji indywidualnych  dla rodzin oraz dzieci poprzez 

wzmocnienie kompetencji rodzin. Prowadzenie poradnictwa, udzielanie pomocy i wsparcia 

osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą w realizacji zadań wynikających z pieczy 

zastępczej. Udzielanie pomocy i wsparcia dzieciom. Wsparcie zgodne z opracowanym 

Indywidualnym Planem Rozwoju. Praca polegać będzie na rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych oraz wspierania rozwoju podopiecznych. Tematyka i zakres uzależniony 

będzie od bieżących potrzeb UP i IPR. 

2. 

 
 
Część 2 - trener warsztatów psychokorekcyjnych i 
edukacyjnych dla rodziców/ opiekunów prawnych 
24h od momentu podpisania umowy do 31.10.2019 r. 

Zakres merytoryczny grupy wsparcia z elementami psychoedukacji musi być adekwatny do 

potrzeb uczestników biorących udział w przedmiotowych zajęciach. W trakcie zajęć powinna 

zostać stworzona atmosfera, która będzie sprzyjała i pomagała uczestnikom w: 

a) uczeniu się stawiania, planowania i realizacji celów życiowych, 

b) uzyskaniu wsparcia emocjonalnego od uczestników grupy, 

c) dzieleniu się doświadczeniami w pokonywaniu trudności 

Praca wykonywana od momentu podpisania umowy do XII 2019 roku. 

3. 

Część 3: przeprowadzenie  indywidualnych zajęć  
z arteterapii, w tym terapii relaksacyjnej dla 25 
uczestników projektu (dzieci) 
30h/m-c, łącznie 180 h od momentu podpisania 

Arteterapia to terapia przez sztukę. Malarstwo połączone z muzyką relaksacyjną otwiera 

nam dostęp do naszego wnętrza: emocji, potrzeb, lęków. Działa relaksacyjnie i kanalizuje 

emocje. Działania artystyczne są sposobem na wyrażenie siebie, ćwiczą także koncentrację i 

umiejętności manualne. Przynoszą ulgę za pośrednictwem wybranych kolorów, które 



 

     

umowy do 31.12.2019 r. wypełniają białą przestrzeń. Dla wielu dzieci kolorowanie jest jedną z ulubionych czynności. 

To doskonały sposób pozbycia się negatywnych emocji, relaksacji i źródło wielu pozytywnych 

bodźców. Zajęcia z arteterapii powinny uwzględniać również: ergoterapię, choreoterapię, 

kinezyterapię, filmoterapię, muzykoterapię, relaksację, biblioterapię.  

Zajęcia relaksacyjne zaś muszą uwzględniać następujące elementy: 

a) poznanie ciekawych zabaw rytmicznych i technik korekcyjnych, 

b) metody aktywizujące rozwój dzieci, 

c) poznanie ćwiczeń, zabaw i tańców usprawniających funkcje sensoryczno – motoryczne u 

dzieci w  wieku  przedszkolnym i szkolnym, 

d) doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej, prawidłowej postawy ciała i reakcji na 

bodźców, strategię działania uwagę i koncentrację, 

e) rozwijanie poczucia rytmu pobudzenie werbalnej akustycznej wyobraźni, 

f) zrytmizowanie ruchów i uelastycznienie ciała, rozwijanie koordynacji ruchowej, 

g) obniżające nadmierne napięcia mięśniowego, poziomu agresji,  

h) zorientowanie na cel i tempo działania, 

i) nauka aktywnego słuchania, wzmocnienie motywacji 

j) zastosowanie relaksacyjnego oddechu.     

 

POZOSTAŁE WARUNKI: 

1. Koszt wynagrodzeń specjalistów obejmować będzie koszt dojazdu do miejsca prowadzenia spotkań/ warsztatów oraz wykorzystanie własnego sprzętu do prowadzenia 

zajęć 

2.Realizacja usługi liczona będzie w godzinach zegarowych (60 minut) dla części 1 i 2 oraz w godzinach dydaktycznych (45 minut) dla części 3. 

3. Usługa realizowana będzie w wyłączeniem wakacji przy czym Zamawiający dopuszcza możliwość odrabiania niezrealizowanych godzin w okresie wakacji.  


