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SZKOLENIE LIFE SKILLS
Usługa będzie wykonywana w ramach projektu „Głucha młodzież solidarna
w działaniu”. Celem projektu jest rozwój kompetencji społecznych przydatnych na rynku
pracy u osób z niepełnosprawnością słuchu w wieku 15-29 lat poprzez realizowanie
w grupach nieformalnych inicjatyw oddolnych na rzecz społeczności lokalnej.
Uczestnikami projektu jest 132 osób z niepełnosprawnością słuchu oraz z innymi
niepełnosprawnościami w wieku 15-29, które posługują się językiem migowym. W
związku z tym wszystkie przekazywane treści będą tłumaczone z polskiego języka na
język migowy i z języka migowego na język polski.
Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi szkoleniowej zgodnie z poniższą
specyfikacją.
1. Przeprowadzenie 20 godz. dydaktycznych (45 min) warsztatów Life Skills dla 132
uczestników projektu w podziale na 12 grup.
2. Realizacja warsztatów Life Skills przeprowadzona będzie w dwóch turach:
Planowany harmonogram warsztatów Life Skills w podziale na tury:
17 września 2019 r. wtorek
Zajęcia
08:30-13:30
I tura
Zajęcia
14:30-19:00
17-18 września 2019 r.
18 września 2019 r. środa
Zajęcia
08:30-14:00
Zajęcia
14:00-19:00
19 września 2019 r. czwartek
II tura
18-19 września 2019 r.
Zajęcia
08:30-13:30
Zajęcia
14:30-19:30
3. Zapewnienie osób prowadzących warsztaty Life Skills, dalej Trenerów dla każdej z
grup. Minimum 6 Trenerów na jedną turę.
4. Zakres tematyczny warsztatów Life Skills obejmuje 15 następujących kompetencji
społecznych:
1) Doradzać innym
2) Pracować w zespole
3) Posługiwać się mową ciała
4) Instruować inne osoby
5) Przewodzić innym osobom
6) Posiadać kompetencje międzykulturowe
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7) Wypracowywać kompromis
8) Motywować innych
9) Wspierać współpracowników
10) Stosować techniki zadawania pytań
11) Przekazywać informacje o faktach
12) Zwracać się do słuchaczy
13) Przyjmować konstruktywną krytykę
14) Wchodzić w interakcję z innymi osobami
Szczegółowy program i scenariusz warsztatów zostanie uzgodniony z Zamawiającym
najpóźniej na 7 dni przed realizacją usługi.
5. Każdy z uczestników zostanie zaopatrzony w materiały warsztatowe w postaci
skryptów oraz materiały biurowe.
6. Opracowane przez Wykonawcę treści warsztatów i materiały zostaną dostosowane
do percepcji odbiorców.
7. Warsztaty Life Skills zostaną przeprowadzone metodą praktycznych zajęć z
wykorzystaniem gier, ćwiczeń, case study, które umożliwiają interaktywne
uczestnictwo. W ramach warsztatów Zamawiający przeprowadzi Team Building.
8. Wykonawca zapewni uczestnikom warsztatów materiały biurowe: notes, długopis,
pendrive.
9. Wykonawca przeprowadzi pre i post testy.
10. Wykonawca wyda uczestnikom certyfikaty / zaświadczenia potwierdzające
ukończenie warsztatów. Wzór dokumenty zostanie uzgodniony z Zamawiającym.
11. Miejsce realizacji: Centrum Szkoleniowe Orange w Serocku, ul. Wyzwolenia 57,
05-140 Serock
ZADANIA WYKONAWCY
1. Wykonanie przedmiotu zamówienie zgodnie z opisem w pkt. II.
2. Nieodpłatne przekazanie Zmawiającemu opracowanych materiałów szkoleniowych
(program, prezentacje, scenariusze).
3. Przekazanie Zmawiającego pre i post testów oraz raportu z wyników.
4. Współpraca z personelem projektu (Mentorzy, Koordynator projektu, Główny
specjalista, Asystenci osoby Głuchej).
5. Współpraca z tłumaczami języka migowego.
6. Powstałe dokumenty i prezentacje będą wykonane na przekazanym layoucie w celu
zachowania odpowiednich logotypów i nazwy projektu.
7. Prowadzenie dokumentacji projektowej w zakresie wykonywanej usługi (m.in. lista
obecności, dziennik zajęć).
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8.

Zabezpieczenie i zachowanie poufności danych osobowych osób korzystających ze
świadczonych usług przez Wykonawcę tj. wykorzystywania tych danych wyłącznie na
potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia.

ZADANIA ZAMAWIAJĄCEGO
1. Zapewnienie miejsca realizacji usługi.
2. Zapewnienie tłumaczy języka migowego podczas realizacji usługi.
3. Zapewnienie obsługi organizacyjnej warsztatów Life Skills.
4. Przekazanie layoutu dokumentów projektu.
\ TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
1. Termin realizacji zamówienia: 17-19 września 2019 r.
Zamawiający zastrzega, iż termin może ulec zmianie.
2. Miejsce realizacji zamówienia: Centrum Szkoleniowe Orange w Serocku, ul.
Wyzwolenia 57, 05-140 Serock
WARUNKI
Rodzaj warunku
Osoby zdolne do
wykonania zamówienia
Potencjał kadrowy

Doświadczenie zawodowe

Stawiany warunek
Wpis do Rejestru Usług Szkoleniowych
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
lub osoby prawne
Każdy z Trenerów spełnia poniższe warunki:
- wykształcenie wyższe
- minimum 50 godzin doświadczenia w prowadzeniu
szkoleń/zajęć/warsztatów w obszarze umiejętności
społecznych w okresie ostatnich 3 lat przed wpływem
terminu składnia ofert,
- minimum 20 godzin doświadczenia w prowadzeniu
szkoleń/zajęć/warsztatów z młodzieżą w wieku 15-29 lat
w okresie ostatnich 3 lat przed wpływem terminu
składnia ofert,
- minimum 200 godzin doświadczenia w realizacji
szkoleń/warsztatów odpowiadających przedmiotowi
zamówienia w okresie ostatnich 3 lat przed wpływem
terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie
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- minimum 25 godz. doświadczenia w realizacji szkoleń/
warsztatów skierowanych do osób z
niepełnosprawnościami w okresie ostatnich 3 lat przed
wpływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

