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Załącznik nr 1 do ZO 

OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA  

DO ZADANIA: USŁUGI WSPARCIA RODZINY W PROJEKCIE „SAMI-DZIELNI” 

INDYWIDUALNE ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNO-WSPIERAJĄCE 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy zaprasza do złożenia ofert na 
przeprowadzenie indywidualnych zajęć terapeutyczno-wspierających dla dzieci i młodzieży w wieku 
 6-18 lat, będących uczestnikami projektu pn.: „Sami-dzielni” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020, IX Oś priorytetowa- Wspieranie włączenia społecznego i walka  
z ubóstwem. Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej; Poddziałanie 9.2.1- Zwiększanie 
dostępności usług społecznych, realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie nr RPMA.09.02.01-
14-c067/19-00 przez miasto stołeczne Warszawa w partnerstwie z Fundacją Atalaya oraz we 
współpracy  z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy oraz 
Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie.  
 
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: 
Przeprowadzeniu indywidualnych zajęć terapeutyczno-wspierających w zakresie poniżej 
wymienionych zagadnień tematycznych: 
Zadania nr 1.  
Trening koncentracji uwagi, pamięci i uczenia się oraz technik wspomagających naukę, 
 Zadanie nr 2. 
Zajęcia adaptacyjno-szkolne dla dzieci w wieku 6-8 lat,  
Zadanie nr 3. 
Konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży.  
 
Zadanie nr 1: Trening koncentracji uwagi, pamięci i uczenia się oraz technik wspomagających 
naukę  
Przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży, mających problem w zakresie zdolności koncentracji uwagi, 
pamięci i uczenia się, które istotnie utrudniają im funkcjonowanie w środowisku szkolnym lub 
przedszkolnym i nabywanie nowych umiejętności. Uczestnik ćwiczy zdolność skupiania uwagi oraz 
zapamiętywania, rozwija umiejętność podtrzymywania uwagi na wskazanej aktywności przez 
określony czas oraz nabywa wiedzę dotyczącą organizowania własnej pracy w sposób sprzyjający 
skupieniu, a także poznaje i ćwiczy skuteczne sposoby zapamiętywania i techniki wspomagające naukę.  
 
1. Usługa będzie świadczona w okresie od września do grudnia 2020 r. Łącznie w tym okresie zostanie 
przeprowadzone 80 godzin (średnio 16 godzin na osobę/ 5 dzieci) indywidualnych zajęć terapeutyczno-
wspierających w zakresie: Treningu koncentracji uwagi, pamięci i uczenia się oraz technik 
wspomagających naukę. 
2. Usługa będzie skierowana do dzieci i młodzieży biorących udział w projekcie „Sami-dzielni”. 
3. W ramach powierzonego zadania Wykonawca zobowiązuje się do: 
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a) przeprowadzenia indywidualnych zajęć pn.: Trening koncentracji uwagi, pamięci i uczenia się 
oraz technik wspomagających naukę,  

b) zapewnienia odpowiedniego pomieszczenia do przeprowadzenia indywidulanych zajęć,  
c) zapewnienia materiałów dla Uczestników indywidualnych zajęć,  

 
d) dostosowania prowadzonych indywidualnych zajęć do potrzeb Uczestników biorących udział 

w zajęciach,   
e) monitorowania i badania stopnia zaspokojenia potrzeb Uczestników biorących udział  

w indywidualnych zajęciach,  
f) prowadzenia wszelkiej niezbędnej dokumentacji określonej przez Zamawiającego, w tym list 

obecności osób uczestniczących w zajęciach (rodzice dzieci potwierdzają obecność dziecka na 
zajęciach własnoręcznym podpisem) oraz protokołu/sprawozdania z przeprowadzonych z 
danym Uczestnikiem zajęć,  
f) współpracy z członkami zespołu projektowego oraz realizatorami projektu,  

g) udzielania na żądanie Zamawiającego wszelkich niezbędnych wyjaśnień dotyczących realizacji 
przedmiotu zamówienia,  

h) wykonywania swoich zadań w sposób rzetelny i terminowy zgodnie z harmonogramem 
ustalonym i zaakceptowanym przez Zamawiającego, 

i) informowania na bieżąco o nieobecnościach Uczestników zgłoszonych na indywidualne 
zajęcia.  

4. Wykonawca po zakończeniu Treningu koncentracji uwagi, pamięci i uczenia się oraz technik 
wspomagających naukę musi przedstawić i przekazać Zamawiającemu dokumentację związaną  
z realizacją indywidualnych zajęć tj.: 

a) listy obecności Uczestników,  
b) zestawienia godzin pracy i wykaz Uczestników, dla których przeprowadzono indywidualne 

zajęcia, będące podstawą do wypłacenia wynagrodzenia w danym miesiącu,  
c) sprawozdanie/protokół podsumowujący dla każdego Uczestnika biorącego udział  

w indywidualnych zajęciach.  
5. Wykonawca zobowiązany jest umieszczać na opracowywanych dokumentach loga: znak Funduszy 
Europejskich właściwy dla danego programu regionalnego, znak Unii Europejskiej właściwy dla 
Europejskiego Funduszu Społecznego, emblemat RPO WM na lata 2014-2020 oraz barwy RP. 
6. Opis wymagań stawianych Wykonawcy: 

dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – personel prowadzący musi posiadać 
niezbędne kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie – potwierdzone odpowiednimi dokumentami, w 
szczególności kwalifikacje do przeprowadzenia Treningu koncentracji uwagi, pamięci i uczenia się 
oraz technik wspomagających naukę.  

7. Zamawiający wypłaci należne wynagrodzenie wg zrealizowanych zajęć, po zakończeniu każdego 
miesiąca, w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę/rachunek i po dostarczeniu poprawnie 
przygotowanych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego opisanych w Zamówieniu.  
 

Zadanie nr 2: Zajęcia adaptacyjno-szkolne dla dzieci w wieku 6-8 lat  
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Wsparcie psychologiczne i edukacyjne dla dzieci przygotowujących się do rozpoczęcia nauki szkolnej 
lub uczniów klas początkowych. Zajęcia wprowadzające do nauki podstawowych umiejętności 
szkolnych (czytanie, pisanie, liczenie) lub ich doskonalenie.  
 
1. Usługa będzie świadczona w okresie od lipca do grudnia 2020 r. Łącznie w tym okresie zostanie 
przeprowadzone 48 godzin (średnio 16 godzin na osobę/ 3 dzieci) indywidualnych zajęć terapeutyczno-
wspierających w zakresie: Zajęć adaptacyjno-szkolnych dla dzieci w wieku 6-8 lat. 
2. Usługa będzie skierowana do dzieci biorących udział w projekcie „Sami-dzielni”. 
3. W ramach powierzonego zadania Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) przeprowadzenia indywidualnych zajęć pn.: Zajęcia adaptacyjno-szkolne dla dzieci w wieku 
6-8 lat,  

b) zapewnienia odpowiedniego pomieszczenia do przeprowadzenia indywidulanych zajęć,  
c) zapewnienia materiałów dla Uczestników indywidualnych zajęć,  
d) dostosowania prowadzonych indywidualnych zajęć do potrzeb Uczestników biorących 

udział w zajęciach,   
e) monitorowania i badania stopnia zaspokojenia potrzeb Uczestników biorących udział  

w indywidualnych zajęciach,  
f) prowadzenia wszelkiej niezbędnej dokumentacji określonej przez Zamawiającego, w tym 

list obecności osób uczestniczących w zajęciach (rodzice dzieci potwierdzają obecność 
dziecka na zajęciach własnoręcznym podpisem) oraz protokołu/sprawozdania z 
przeprowadzonych z danym Uczestnikiem zajęć,  
f) współpracy z członkami zespołu projektowego oraz realizatorami projektu,  

g) udzielania na żądanie Zamawiającego wszelkich niezbędnych wyjaśnień dotyczących 
realizacji przedmiotu zamówienia,  

h) wykonywania swoich zadań w sposób rzetelny i terminowy zgodnie z harmonogramem 
ustalonym i zaakceptowanym przez Zamawiającego, 

i) informowania na bieżąco o nieobecnościach Uczestników zgłoszonych na indywidualne 
zajęcia.  

4. Wykonawca po zakończeniu Zajęć adaptacyjno-szkolnych dla dzieci w wieku 6-8 lat musi 
przedstawić i przekazać Zamawiającemu dokumentację związaną z realizacją indywidualnych zajęć tj.: 

a) listy obecności Uczestników,  
b) zestawienia godzin pracy i wykaz Uczestników, dla których przeprowadzono indywidualne 

zajęcia, będące podstawą do wypłacenia wynagrodzenia w danym miesiącu,  
c) sprawozdanie/protokół podsumowujący dla każdego Uczestnika biorącego udział  

w indywidualnych zajęciach.  
5. Wykonawca zobowiązany jest umieszczać na opracowywanych dokumentach loga: znak Funduszy 
Europejskich właściwy dla danego programu regionalnego, znak Unii Europejskiej właściwy dla 
Europejskiego Funduszu Społecznego, emblemat RPO WM na lata 2014-2020 oraz barwy RP. 
6. Opis wymagań stawianych Wykonawcy: 

dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – personel prowadzący musi 
posiadać niezbędne kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie – potwierdzone odpowiednimi 
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dokumentami, w szczególności kwalifikacje do przeprowadzenia Zajęć adaptacyjno-szkolnych 
dla dzieci w wieku 6-8 lat. 

7. Zamawiający wypłaci należne wynagrodzenie wg zrealizowanych zajęć, po zakończeniu każdego 
miesiąca, w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę/rachunek i po dostarczeniu poprawnie 
przygotowanych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego opisanych w Zamówieniu. 
 

Zadanie nr 3: Konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży 
 

Konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży – spotkania, podczas których specjalista ma okazję 
poznać osobowość danej osoby oraz zapoznać się z ewentualnie występującymi problemami bądź 
dysfunkcjami. Konsultacja, którą przeprowadza psycholog, oprócz określenia źródeł problemu, ma 
na celu przedstawienie możliwych dróg, których podjęcie pomogłoby w dobrym funkcjonowaniu lub 
lepszym radzeniu sobie w trudnych i stresujących sytuacjach. Konsultacje mają także dostarczyć 
rodzicom informacji, jak mogą wspierać swoje dzieci.  
1. Usługa będzie świadczona w okresie od lipca do grudnia 2020 r. Łącznie w tym okresie zostanie 
przeprowadzone 32 godziny (dla 3 dzieci) indywidualnych zajęć terapeutyczno-wspierających  
w zakresie: Konsultacji psychologicznych dla dzieci i młodzieży.  
2. Usługa będzie skierowana do dzieci i młodzieży biorących udział w projekcie „Sami-dzielni”. 
3. W ramach powierzonego zadania Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) przeprowadzenia indywidualnych zajęć pn.: Konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży,   
b) zapewnienia odpowiedniego pomieszczenia do przeprowadzenia konsultacji 

psychologicznych,  
c) zapewnienia materiałów dla Uczestników konsultacji psychologicznych,  
d) przygotowania diagnozy psychologicznej każdego z Uczestników biorących udział  

w konsultacjach,  
e) monitorowania i badania stopnia zaspokojenia potrzeb Uczestników biorących udział  

w konsultacjach psychologicznych,  
f) prowadzenia wszelkiej niezbędnej dokumentacji określonej przez Zamawiającego, w tym list 

obecności osób uczestniczących w konsultacjach (rodzice dzieci potwierdzają obecność 
dziecka na spotkaniach własnoręcznym podpisem) oraz protokołu/sprawozdania z 
przeprowadzonych z danym Uczestnikiem konsultacji,  
f) współpracy z członkami zespołu projektowego oraz realizatorami projektu,  

g) udzielania na żądanie Zamawiającego wszelkich niezbędnych wyjaśnień dotyczących realizacji 
przedmiotu zamówienia,  

h) wykonywania swoich zadań w sposób rzetelny i terminowy zgodnie z harmonogramem 
ustalonym i zaakceptowanym przez Zamawiającego, 

j) informowania na bieżąco o nieobecnościach Uczestników zgłoszonych na indywidualne 
zajęcia.  

4. Wykonawca po zakończeniu Konsultacji psychologicznych dla dzieci i młodzieży musi przedstawić  
i przekazać Zamawiającemu dokumentację związaną z realizacją indywidualnych zajęć tj.: 

d) listy obecności Uczestników,  
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e) zestawienia godzin pracy i wykaz Uczestników, dla których przeprowadzono konsultacje 
psychologiczne, będące podstawą do wypłacenia wynagrodzenia w danym miesiącu,  

f) sprawozdanie/protokół podsumowujący dla każdego Uczestnika biorącego udział  
w konsultacjach psychologicznych oraz diagnozę dot. danego Uczestnika do przekazania dla 
rodziców/opiekunów.  

5. Wykonawca zobowiązany jest umieszczać na opracowywanych dokumentach loga: znak Funduszy 
Europejskich właściwy dla danego programu regionalnego, znak Unii Europejskiej właściwy dla 
Europejskiego Funduszu Społecznego, emblemat RPO WM na lata 2014-2020 oraz barwy RP. 
6. Opis wymagań stawianych Wykonawcy: 

dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – personel prowadzący musi 
posiadać niezbędne kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie – potwierdzone odpowiednimi 
dokumentami, w szczególności kwalifikacje do przeprowadzenia Konsultacji psychologicznych 
dla dzieci i młodzieży.     

7. Zamawiający wypłaci należne wynagrodzenie wg zrealizowanych zajęć, po zakończeniu każdego 
miesiąca, w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę/rachunek i po dostarczeniu poprawnie 
przygotowanych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego opisanych w Zamówieniu.  

 
 

 

 

........................................................ 

(data i czytelny podpis wykonawcy) 

 

  


