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Radomsko, dn. 06.06.2016 r.

WNIOSEK O SZACUNKOWĄ WYCENĘ
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku przygotowując się do wszczęcia
postępowania na realizację Treningu w zakresie komunikacji: „Klucz do porozumienia
w rodzinie” realizowanego w ramach projektu „Szansa w rodzinie zastępczej”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zwraca
się z prośbą o wycenę szacunkową przedmiotu zamówienia.
Złożona przez Państwa oferta ma charakter informacyjny, a jej pozyskanie przez PCPR
w Radomsku będzie służyć wyłącznie jako wstępne rozeznanie cenowe rynku w zakresie
przedmiotowych usług w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.

W celu porównania ofert należy uwzględnić następujące elementy:
Trening w zakresie komunikacji: „Klucz do porozumienia w rodzinie” dla 45 opiekunów
zastępczych (w podziale na 3 grupy po 15 osób):
I warsztaty nt. „Jak mówić, żeby powiedzieć, jak słuchać, żeby usłyszeć” – 18 godzin dla grupy 15 os.
II warsztaty nt. „Między dorosłymi a dziećmi” – 18 godzin dla grupy 15 os.
III warsztaty nt. „Porozumienie bez przemocy”. – 18 godzin dla grupy 15 os.
Kod i nazwa według
80500000-9 Usługi szkoleniowe
Wspólnego Słownika
Zamówień (CPV)
Lp.
1.

Parametry
treningu
Wykonawca

Wymagania Zamawiającego
Odpowiedzialny za:
 przygotowanie szczegółowego programu i harmonogramu warsztatów
w uzgodnieniu z Zamawiającym,
 realizację merytoryczną programu,
 zapewnienie każdemu uczestnikowi materiałów szkoleniowych, tj. skryptu
autorskiego zawierającego najważniejsze informacje omawiane na
warsztatach, w postaci wydruku trwałego (kartki trwale złączone metodą
bindowania). Jeden egzemplarz skryptu otrzyma również Zamawiający dla
celów dokumentacyjnych.
Materiały, o których mowa powyżej uczestnicy otrzymają na własność.
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2.

3.

Liczba godzin

Program
warsztatów

Łącznie przypada 54 godz. warsztatów na 3 grupy (1 grupa liczy 15 osób)
w podziale na trzy trzydniowe warsztaty (3 dni po 6 godzin).
Przyjmuje się, że godzina warsztatów liczy 60 minut i obejmuje zajęcia
edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę średnio 15 minut. Długość przerw może
być ustalana w sposób elastyczny.
Warsztaty powinny przyczynić się do wzmocnienia kompetencji opiekuńczowychowawczych opiekunów zastępczych.
Program warsztatów powinien zawierać m.in. następujące zagadnienia:

I warsztat:
„Jak mówić, żeby
powiedzieć, jak słuchać,
żeby usłyszeć”

II warsztat:
„Między dorosłymi
a dziećmi”

III warsztat
„Porozumienie bez
przemocy”

 sposoby efektywnej komunikacji, aktywne
słuchanie, komunikaty typu „JA”
 bariery w komunikowaniu się
 style i języki komunikacji,
 na czym polega kontakt i jakie są jego elementy,
 rola empatii w procesie komunikacji,
 jak słuchać swojego dziecka i rozpoznawać jego
przekaz,
 jak wyrażać siebie i swoje oczekiwania wobec
dziecka,
 jak rozumieć zachowanie dziecka w kontekście
uczuć i potrzeb,
 jak pomóc dziecku, żeby radziło sobie
z własnymi emocjami,
 jak prowadzić dialog, żeby usłyszeć czego
dziecko chce.
 postawy rodzicielskie i ich wpływ na rozwój
dziecka,
 istotność zaangażowania obojga rodziców
w procesie wychowania dzieci,
 ważność roli mężczyzny w życiu rodziny,
 relacje między rodzicami, rodzic – dziecko,
rodzeństwo,
 różnica pokoleń,
 toksyczni rodzice, skutki toksycznego
rodzicielstwa,
 prawidłowe funkcjonowanie rodziny,
 jak budować relacje oparte na szacunku do
swoich i dziecięcych granic,
 wzmacnianie relacji rodzic dziecko
 model porozumienia bez przemocy,
 stosowanie porozumienia bez przemocy
w życiu codziennym,
 bariery w komunikacji,
 spostrzeganie bez oceny,

REALIZATOR PROJEKTU
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
W RADOMSKU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Przedborska 39/41
97-500 Radomsko
tel/fax: (044) 715-07-95
e-mail: biuro@pcpr.radomsko.pl
internet: http://www.pcprradomsko.pl

PROJEKT PN. „SZANSA W RODZINIE ZASTĘPCZEJ”









4.
Zaświadczenie

rozpoznawanie i wyrażanie uczuć,
odpowiedzialność za własne uczucia,
prośba - język działań pozytywnych,
empatia,
wyrażanie gniewu,
używanie siły w obronnie własnej,
służenie innym radą – troska o własne
środowisko wewnętrzne,
 wyrażanie uznania, intencja pochwał.
Warsztaty zakończone wydaniem zaświadczenia potwierdzającego ukończenie
danego warsztatu wchodzącego w skład Treningu w zakresie komunikacji „Klucz
do porozumienia w rodzinie”.
Zaświadczenie:
 ologowane (zgodnie z „Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze
Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020),
 zawierające informację, iż warsztaty zostały przeprowadzone na zlecenie
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku w ramach projektu
pn. „Szansa w rodzinie zastępczej” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
 warsztaty nie mogą rozpoczynać się wcześniej niż od godziny 12°°
 przez 3 dni po 6 godzin dziennie
 warsztaty od poniedziałku do piątku.

5.

Harmonogram
treningów

6.

Termin realizacji

czerwiec - sierpień 2016

7.

Miejsce realizacji

sala konferencyjna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku
97-500 Radomsko, ul. Przedborska 39/41

8.

Forma
zaangażowania

9.

Wykładowcy
(wymagania
niezbędne)

umowa zlecenie
 wykształcenie wyższe kierunkowe psychologiczne/pedagogiczne,
 posiadanie zaświadczeń/certyfikatów potwierdzających posiadanie
uprawnień pedagogicznych lub trenerskich,
 posiadanie dodatkowych kwalifikacji umożliwiających przeprowadzenie
powyższych warsztatów (potwierdzonych certyfikatami/zaświadczeniami/
lub innymi dokumentami),
 posiadanie przynajmniej 2 - letniego doświadczenia zawodowego w zakresie
prowadzenia w/w warsztatów.

Łączne zaangażowanie zawodowe Wykonawcy w realizację wszystkich projektów
finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych
źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów nie może
przekroczyć 276 godzin miesięcznie.
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Dopuszczalne jest złożenie oferty cenowej przez jednego wykonawcę na jeden, dwa lub
wszystkie trzy warsztaty.
Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 10.06.2016 r. do godz. 15.00 na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku
97-500 Radomsko, ul. Przedborska 39/41
lub na adres e-mail: biuro@pcpr.radomsko.pl

Przedmiot zamówienia
I warsztat:
„Jak mówić, żeby powiedzieć, jak słuchać,
żeby słyszeć”
II warsztat:
„Między dorosłymi
a dziećmi”
III warsztat
„Porozumienie bez przemocy”

Cena za 1 godzinę (60 minut)
NETTO

BRUTTO

