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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Do zapytania ofertowego w ramach projektu 

pn. „Otwórz się na pomoc” na realizację usługi 

pn. Świadczenie usług szkoły dla rodziców osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym 

w ramach poradni wsparcia w Słubicach, Świebodzinie i Strzelcach Krajeńskich 

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoły dla rodziców osobom i rodzinom zagrożonym 

wykluczeniem społecznym w ramach poradni wsparcia w Słubicach, Świebodzinie i Strzelcach 

Krajeńskich. Projekt pn. Otwórz się na pomoc”, którego celem jest funkcjonowanie ww. punktów, jest 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 7 – Równowaga społeczna, Działanie 7.5 – Usługi społeczne. 

  

I. W ramach świadczonych usług Wykonawcy będą zobowiązani do prowadzenia:  

1) zajęć grupowych w ramach szkoły dla rodziców w oparciu o program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” 

w liczbie 40 godzin dydaktycznych (10 spotkań po 4 godziny) na jeden cykl, których celem będzie m.in. rozwijanie 

prawidłowych postaw rodzicielskich, budowanie prawidłowych relacji rodzic – dziecko oraz kształtowanie technik 

radzenia sobie z sytuacjami trudnymi wychowawczo, 

2) określonej dokumentacji projektowej, dotyczącej specyfiki udzielanego wsparcia, 

3) współpracy z pedagogiem – opiekunem pracy poradni wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem 

społecznym w zakresie pracy z uczestnikami projektu.  

 

II. Liczba cykli zajęć szkoły dla rodziców  zależna jest od bieżącego zapotrzebowania, zdiagnozowanego 

w toku prac poradni wsparcia w każdej z wymienionych miejscowości i nie ma przypisanej wartości 

maksymalnej (wartość minimalna = 0).  

 

III. Głównym miejscem świadczenia usług jest siedziba poradni, opcjonalnie występuje możliwość prowadzenia 

zajęć poza lokalem punktu wsparcia jeśli wynika to z obiektywnych przesłanek występujących po stronie 

uczestników projektu tj. m.in. wykluczenie komunikacyjne. W takim przypadku sposób udzielenia wsparcia będzie 

konsultowany na linii uczestnicy projektu – pedagog-organizator pracy poradni – specjalista merytoryczny-

realizator szkoły dla rodziców. 

 

IV. Wykonawcy zobowiązują się do świadczenia usługi w okresie maksymalnie 10 dni roboczych od 

momentu zgłoszenia zapotrzebowania przez pedagoga – organizatora pracy poradni. 


