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ROZEZNANIE RYNKU
Realizacja szkoleń dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych

w ramach centrum usług społecznych w powiecie sieradzkim

W zw-iązku z realizacją projektu ".Centrum Usług Społecznych \Ą, Powiecie Sieradzkim"
rł'sPÓłtinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu SpołeCznego w ramach Regionalnegcl
Programu operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020
Oś Priorvtetorł.a IX, Włączenie Społeczne
Dzrałanie IX.2, Usługi natzęcz osób zagrozonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Poddziadziałanie IX.2" l Usługi społeczne i zdrowotne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rł, Sieradzu zaprasza do złożeniaoferly na wTrkonanie usługr
obejmujacej: Realizację szkoleń dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych rv ramach
Centrum Usług Społecznych w. Powiecie Sieradzkim.

OPIS PRZEDMIOTU LISŁUGI:
Przedmicltem zamówienia jest realtzacja szkoleń na temat opieki nad osobą niesamodzielną. higieny
osobiste,i i utrzYmania czystości. pierwszej pomocy przedmedycznej, pieięgnacji, profilattyń aru
łącznie 20 oPiekunów faktyczrrvch osób niesamodzielnych w ramach Centrum Usług Społeczn1,,ch
w Fowiecie Sieradzkim"

Szkolenia obejmować będą następujące formy:
Część A - szkolenia grupowe.
Szkoleniem grupowym objętycli będzie 20 opiekunów faktvczrrych. uczestniczących u,4 grupach
szkoieniow}, ch (kazda grllpa po 5 osób).
Dla kaźdej z grllp przerł,idziano 5 spotkań x 5 godzin szkoierriorłl.clr.
Łączna liczb a rł,yno si 1 0 0 godzi n szkoleni owych.
Szczegółowy- zakres godzin ustalon1, zostanie po podpisaniu umorł_T.

w ramach zamówieni a nrnvladzane herlq czLnlenłą.

szkolenie obeimować ma bloki tematyczne takie jak:
- Postępowanie i bezpieczeństw,o w rrriejscu rłlpadku.
- Ocena stanu osoby poszkoclowanej"
- Resuscytac.j a krązeniowo-oddechowa,
- Pozycja boczna bezpteczna"
- Inne stany zagrożęnta^ zdrorł,ia i ż5,cia, omdlenia.
- Padaczka. krwotoki. zlamania. oparzenia, porażenia i uraz7,kręgosłupa.r
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ramach zamówięni a pr ow adzone będą szkolenia:
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WYkonawc a zaPewnia tr9n9ra posiadającego uprawnienia do prowadzen ia przedmiotowego kursu,
sale szkoleniowe odPowiadające ilości osób, fantom do ćwicŹeńptaktycznych dla osoby Óorosłej,
materiŃY szkoleniowe, poczęstunek (obejmuje kawę, herbatę, *Ódę, mlekÓ, cukier, cyónę, droóne
słone lub słodkie przekąski typu paluszki lub kruche ciastka).

Szkolenie obejmować ma bloki tematyczne takie jak:
- ZaPoznanie się z podstawowvmi zagadnieniami zv,iązanymt z rolą opiekuna osoby
ni esamodzielnej i starszej 

"

- omówienie zespołu stlesu opiekuna i form wsparcia dla opiekuna.
- Opieka nad przewlekle chorl,m - zespół stresu opiekuna.
- .Iak pomagać choremu by zachował samodzielność"
- Właściwe wykorzystanie sprzętu spec;aiistycznego.
- opieka nad przewlekle chorym iub niesprawnym - profilaktyka upadków"
- PrzYstosowanie warunków mieszkanio\\Tch do potrzeb osoby niepełnosprawne,j.
- Omówienie zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnl,clr.
- I(olejność wykonywanych czynno sci przy toalecie podopieczrrego.
- Toaleta PrzeciwodleĘnowa- wykorzystanie produktów pomocniczych i kosmetyków.
- FormY wsPierania Podopiecznego - organizowanie mu czasu wolnego, formy rehabilitacji,
- Gdzie można uzyskać pomoc i wsparcie (Ins§tucje. organizacje wspierające ).

W',r'-korrawca zaPewnia trenera posiadającego uplawnienia do prowadzenia przedrniotowego kursu.
sale szkoleniowe odPowiadające ilości osób" materiały szkoleniowe. po.ręŚ,.,n"k (obejmije kawę,
herbatę, wodę, mleko, cukier. cytrynę, drobne słone lrrb słodkie przekąski iypu paluszki lub kruche
ciastka).

Część B - szkolenia indywidualne.
szkoleniem indywidualnym objętych będzie 20 opiekunów faktycznych (6 sodzin na każdego
uczestnika.)
Ł ączna liczb a wy,no si 1 20 go dzin szko l eni owy ch.

zależną (po wy,razeniu

uczestników.
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szkolenia odbywać_ się będą w miejscu sprawowania opieki nad osobą
zgody przez uczestnika) i mogą być połączone z zajęciami prakty cznymi.
Tematyka i organizacjazĄęó musi byó dostosowana do potizeb imoźliwosci
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WYMAGANIA:
O realizację zamówienia mogą się ubiegać:

- osobY ftzYczne Posiadające udokumento\Ąlane doświadczenie w świadczeniu usług szkoleniorłych
o tematyce. na którąi-e składana jest o1-erta.
- PodmiotY, które Posiadają szkoleniorvcówr-wQa z udokumentowanym doświadczeniem \Ą,Świadczerriu usług szkolerriowych o tematyce. na którl-e składana jest oferta, ktorzyl-rvprzepro wad zi l - ą pr ze dmi oto r,ve szko l eni e/ - a 

"

- osobY/PodmiotY, które nie są Powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, potwierdzone
oŚwiadczeniem oferetrta o braku powlązahosobowych ł"u r.u|iiuro*ye-;Ż^;u-iającym.

W złozone-i ofercie nalez1' Podać cenę brutto obejmującą rvszelkie koszty związane z przepro-wadzeniem szkolenia.
OfertY cenowe naleŻY PrzesvłaĆ do l5.06.2018r. na adres e-nrail: pcpr.sierad z@gmail.com, fak_Sem na nr 43 827-18-07 lub składac bezpośrednio w siedzibie PCPRw Sieradzu (plac Wojewódzki3.98- 200 Sieradz, pokój 410 - sekretariat).

Niniejsze zaProszenie do składania ofert, jak równie ż ofet"v złożone przęzWykonawców niestanowią ofett w mYŚl art. 66 Kodeksu Cywilnego" Zaproszenie do składania ofbrt nie jest takzeogłoszeniem w rozumieniu ustawY Prawo zamowień publi.rny.h, Ma na celu wyłącznie rozęznanierynku i uz,r,skanie wiecląv nt. kosztów realizacjiprzedmiotowej usługi.

osobami uprawnionymi przezzamawiającego clo kontaktu z wykonawcami są:Iwona zawada - st. referent - koordynator projektu centrum u-sług społecznych
w porł.iecie sieradzkim
JusĘtlu Wieczorek - Pracowlrik socjalny w Porviator,łym Centrum pomocy Rodziniew sieradzu

tellfax (43) 827-18-07
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współfiunsołany ze środkół unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu spolecznego
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