Załącznik Nr 1
do Zapytania Ofertowego nr K/U/6/2014

Opis przedmiotu zamówienia:
Zadanie nr 1 szkolenia dla personelu merytorycznego zatrudnionego do
bezpośredniej obsługi podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Piekoszowie
Wymagania wspólne dla wszystkich szkoleń:
1.
Miejsce prowadzenia szkolenia - Dom Pomocy Społecznej w Piekoszowie
ul. Czarnowska 2a, 26-065 Piekoszów
2.
Materiały szkoleniowe - Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia materiałów
szkoleniowych dla wszystkich uczestników i jednego egzemplarza dla Zamawiającego.
Materiały muszą być opatrzone logo projektu zgodnie z „Wytycznymi w sprawie informacji
i promocji dla Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy”.
3.
Prowadzenie dokumentacji szkoleń - Wykonawca jest zobowiązany do nadzorowania
listy obecności uczestników projektu na szkoleniach, prowadzenia dzienników zajęć.
4.
Wydanie zaświadczeń - Wykonawca jest zobowiązany wydać każdemu uczestnikowi
po ukończeniu szkolenia świadectwa ukończenia szkolenia, zawierającego dane zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie (1 egz. uczestnikowi i 1 egz. kopii
Zamawiającemu). Dokument musi zawierać min. szczegółowy zakres programowy szkolenia
oraz liczbę godzin szkolenia.
5.
Przechowywanie dokumentacji - Wykonawca zapewni środki techniczne
i organizacyjne umożliwiające należyte zabezpieczenie danych osobowych, wymagane
przepisami prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t. z późn. zm.) oraz rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych
i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące
do przetwarzania danych osobowych (Dz.U.2004.100.1024 ).
6.
Inne - Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia monitoringu, kontroli i ewaluacji
szkolenia wykonywanej przez Zamawiającego lub podmiot zewnętrzny.
7.
Wskazane jest aby program realizowany był w postaci wykładów i warsztatów.
Wykonawca przeprowadzi szkolenie zgodnie z opracowanym autorskim szczegółowym
programem uwzględniającym wskazany temat szkolenia.
8.
Termin szkoleń – od 01 października 2014 do 30 września 2015 r. Szczegółowe
terminy rozpoczęcia i zakończenia szkoleń Wykonawca uzgodni z Zamawiającym co
najmniej jeden miesiąc przed rozpoczęciem szkolenia. Terminy szkoleń nie mogą się
pokrywać.
Kurs nr 1. Opiekun w domu pomocy społecznej
1.
Czas prowadzenia szkolenia - od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00
a 17:00, nie mniej niż 6 godzin zegarowych dziennie w tym trzy piętnastominutowe przerwy
2.
Ilość godzin szkolenia – 60 godzin szkoleniowych
3.
Liczba uczestników – 6 osób
4.
Szkolenie powinno obejmować min. następującą tematykę:
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sylwetka zawodowa opiekuna osoby starszej: rola i zadania opiekuna osób i formy
opieki;
- fizjologiczne i psychologiczne aspekty starzenia się;
- choroby wieku podeszłego, obserwacja podopiecznego, pomiar i analiza parametrów;
- budowanie relacji z podopiecznym i jego rodziną;
- pielęgnacja osób starszych i przewlekle chorych;
- postępowanie w wybranych problemach zdrowotnych;
- terapia zajęciowej, fizjoterapia, rehabilitacja;
- wybrane zagadnienia farmakoterapii.
-

Kurs nr 2: Pierwsza pomoc przedmedyczna
1.
Czas prowadzenia szkolenia - od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00
a 17:00, nie mniej niż 6 godzin zegarowych dziennie w tym trzy piętnastominutowe przerwy,
2.
Ilość godzin szkolenia - 30 godzin szkoleniowych
3.
Liczba uczestników – 6 osób
4.
Szkolenie powinno obejmować min. następującą tematykę:
podstawy anatomii i fizjologii człowieka;
bezpieczeństwo własne miejsca zdarzenia oraz poszkodowanego;
resuscytacja krążeniowo-oddechowa;
defibrylacja z użyciem automatycznego defibrylatora AED;
urazy i skutki urazów;
tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran powierzchniowych;
unieruchomienie złamań i zwichnięć;
postępowanie w przypadku wychłodzenia i przegrzania;
prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego;
inne stany nagłego zagrożenia zdrowotnego.
Kurs nr 3: Nowoczesne formy terapii zajęciowej
1.
Czas prowadzenia szkolenia - od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00
a 17:00, nie mniej niż 6 godzin zegarowych dziennie w tym trzy piętnastominutowe przerwy.
2.
Ilość godzin szkolenia – 24 godziny szkoleniowe
3.
Liczba uczestników – 2 osoby
4.
Szkolenie powinno obejmować min. następującą tematykę:
cele, zadania i techniki w arteterapii. Zastosowanie arteterapii wobec osób
z określonym problemem diagnostycznym - choeroterapia jako metoda stosowana
w arteterapii;
funkcje ergoterapii ze wskazaniem na trening własnej mobilności oraz techniki
i metody stosowane w ergoterapii: wikliniarstwo; kaletnictwo; metaloplastyka; stolarstwo
oraz garncarstwo i ceramika.
indywidualne programy w socjoterapii, zapoznanie z metodyką z zakresu
ludoterapii; zabawoterapii; terapii ruchem; treningiem umiejętności społecznych;
rekreacją.
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Kurs nr 4: Opiekun osób niepełnosprawnych i chorych
1.
Czas prowadzenia szkolenia - od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00
a 17:00, nie mniej niż 6 godzin zegarowych dziennie w tym trzy piętnastominutowe przerwy
2.
Ilość godzin szkolenia – 36 godziny szkoleniowe
3.
Liczba uczestników – 6 osób
4.
Szkolenie powinno obejmować min. następującą tematykę:
rola i zadania opiekuna osób, formy opieki i pomocy ludziom starszym, sylwetka
zawodowa opiekuna;
zagadnienia anatomii i fizjologii;
kształtowanie właściwej postawy wobec uczuć i sposobu zachowania pielęgnowanej
osoby;
choroby wieku podeszłego , obserwacja chorego, pomiar parametrów;
problemy opieki chorych niepełnosprawnych;
pielęgnacja chorych w podeszłym wieku;
profilaktyka odleżyn oraz skutków długotrwałego unieruchomienia;
opieka nad umierającym i towarzyszenie przy śmierci;
pierwsza pomoc w stanach geriatrii.
Kurs nr 5: Aktywizacja i wspieranie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej
1.
Czas prowadzenia szkolenia - od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00
a 17:00, nie mniej niż 6 godzin zegarowych dziennie w tym trzy piętnastominutowe przerwy
2.
Ilość godzin szkolenia – 24 godziny szkoleniowe
3.
Liczba uczestników – 14 osób.
4.
Szkolenie powinno obejmować min. następującą tematykę:
zajęcia ruchowe;
ćwiczenia równoważne i koordynacyjne;
przeciwdziałanie izolacji, organizacja czasu wolnego, pomysł na zajęcia;
analiza szans i zagrożeń związanych z realizacją zajęć;
rozwiązywanie konfliktów;
kierowanie i współpraca z grupą.
Kurs nr 6: Przygotowanie i wdrażanie procedur regulujących postępowanie personelu
z mieszkańcami
1.
Czas prowadzenia szkolenia - od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00
a 17:00, nie mniej niż 6 godzin zegarowych dziennie w tym trzy piętnastominutowe przerwy,
2.
Ilość godzin szkolenia – 20 godziny szkoleniowe
3.
Liczba uczestników – 2 osoby
4.
Szkolenie powinno obejmować min. następującą tematykę: opracowywanie procedur
i wdrażanie działań personelu w ramach usług opiekuńczych, bytowych i wspomagających
świadczonych w DPS.
Kurs nr 7: Przeciwdziałanie agresji w DPS
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1.
Czas prowadzenia szkolenia - od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00
a 17:00, nie mniej niż 6 godzin zegarowych dziennie w tym trzy piętnastominutowe przerwy,
2.
Ilość godzin szkolenia - 20 godziny szkoleniowe
3.
Liczba uczestników – 14 osób
4.
Szkolenie powinno obejmować min. następującą tematykę:
agresja w różnych ujęciach teoretycznych, przyczyny i skutki agresji;
konstruktywne radzenie sobie ze złością i agresją;
trening zastępowania agresji,
rozładowywanie emocji,
zapobieganie sytuacjom konfliktowym.
Kurs nr 8: Aktywizacja bezdomnych
1.
Czas prowadzenia szkolenia - od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00
a 17:00, nie mniej niż 6 godzin zegarowych dziennie w tym trzy piętnastominutowe przerwy
2.
Ilość godzin szkolenia - 16 godzin szkoleniowych
3.
Liczba uczestników – 2 osoby
4.
Szkolenie powinno obejmować min. następującą tematykę:
metody i narzędzia reintegracji społecznej i zawodowej osób bezdomnych;
techniki aktywizacji zawodowej;
metody zapobiegania pasywnym postawom życiowym;
różne sposoby motywowania do zmiany
Kurs nr 9: Metody pracy z mieszkańcami DPS i kierunki prowadzonej terapii
1.
Czas prowadzenia szkolenia - od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00
a 17:00, nie mniej niż 6 godzin zegarowych dziennie w tym trzy piętnastominutowe przerwy
2.
Ilość godzin szkolenia - 18 godzin szkoleniowych
3.
Liczba uczestników – 14 osób
4.
Szkolenie powinno obejmować min. następującą tematykę:
identyfikacja i zastosowanie zasobów własnych podopiecznego; diagnoza sytuacji,
problemów i potrzeb mieszkańca;
komunikowanie się personelu z mieszkańcami DPS;
kontakt terapeutyczny;
kierunki prowadzonej terapii;
pracownik pierwszego kontaktu, jego rola i zadania;
budowanie relacji terapeutycznej z mieszkańcem DPS;
metodyka pracy z mieszkańcami;
dostosowanie działań i terapii do stanu psychofizycznego mieszkańca;
zaburzenia w funkcjonowaniu mieszkańca, związane z trudnościami adaptacyjnymi.
Kurs nr 10: Praca zespołu terapeutyczno-opiekuńczego
1.
Czas prowadzenia szkolenia - od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00
a 17:00, nie mniej niż 6 godzin zegarowych dziennie w tym trzy piętnastominutowe przerwy,
2.
Ilość godzin szkolenia - 18 godzin szkoleniowych
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3.
4.

Liczba uczestników – 14 osób
Szkolenie powinno obejmować min. następującą tematykę:
formy działań koordynujących pracę zespołu terapeutyczno- opiekuńczego
z oczekiwaniami mieszkańców;
likwidacja barier komunikacyjnych pomiędzy zespołem a mieszkańcami;
działanie w sytuacjach konfliktowych;
struktura zespołu terapeutyczno- opiekuńczego;
podstawowe problemy pracy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego;
kwalifikacje i etyka zawodowa członków zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.

Kurs nr 11: Kurs asertywności
1.
Czas prowadzenia szkolenia - od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00
a 17:00, nie mniej niż 6 godzin zegarowych dziennie w tym trzy piętnastominutowe przerwy
2.
Ilość godzin szkolenia - 30 godzin szkoleniowych
3.
Liczba uczestników – 12 osób
4.
Szkolenie powinno obejmować min. następującą tematykę:
proces komunikacji i jego etapy;
znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej;
koncepcja zachowań asertywnych;
typy zachowań: zachowania agresywne, uległe, asertywne;
umiejętność odmawiania i przyjmowania odmowy;
obrona przed manipulacją;
istota i typy konfliktów.
Kurs nr 12: Walka ze stresem
1.
Czas prowadzenia szkolenia - od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00
a 17:00, nie mniej niż 6 godzin zegarowych dziennie w tym trzy piętnastominutowe przerwy,
2.
Ilość godzin szkolenia - 36 godzin szkoleniowych
3.
Liczba uczestników – 14 osób
4.
Szkolenie powinno obejmować min. następującą tematykę:
radzenie sobie z trudnościami w codziennej pracy;
obciążenie psychiczne w domu pomocy społecznej;
wypalenie zawodowe;
superwizja w domu pomocy społecznej;
interwencje instytucjonalne;
profilaktyka stresu.
Kurs nr 13: Terapia przez sztukę
1.
Czas prowadzenia szkolenia - od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00
a 17:00, nie mniej niż 4 godzin zegarowych dziennie w tym trzy piętnastominutowe przerwy,
2.
Ilość godzin szkolenia - 12 godzin szkoleniowych
3.
Liczba uczestników – 1 osoba
4.
Szkolenie powinno obejmować min. następującą tematykę:
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-

muzykoterapia;
biblioterapia;
plastyka;
filmoterapia;
teatroterapia.

Kurs nr 14: Plan indywidualnego wspierania mieszkańca i pracownik pierwszego kontaktu
1.
Czas prowadzenia szkolenia - od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00
a 17:00, nie mniej niż 4 godzin zegarowych dziennie w tym trzy piętnastominutowe przerwy
2.
Ilość godzin szkolenia - 12 godzin szkoleniowych
3.
Liczba uczestników – 2 osoby
4.
Szkolenie powinno obejmować min. następującą tematykę:
zadania i kompetencje pracowników pierwszego kontaktu w świetle przepisów
i praktyki funkcjonowania DPS;
tworzenie indywidualnego planu wsparcia w oparciu o zintegrowany system
współdziałania w ramach zespołu terapeutyczno-opiekuńczego;
przeciwdziałanie izolacji społecznej w DPS.
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Zadanie nr 2: szkolenia dla pracowników medycznych zatrudnionych do
bezpośredniej obsługi podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Piekoszowie
Wymagania wspólne dla wszystkich szkoleń:
1.
Miejsce prowadzenia szkolenia - Dom Pomocy Społecznej w Piekoszowie
ul. Czarnowska 2a, 26-065 Piekoszów
2.
Materiały szkoleniowe - Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia materiałów
szkoleniowych dla wszystkich uczestników i jednego egzemplarza dla Zamawiającego.
Materiały muszą być opatrzone logo projektu zgodnie z Wytycznymi w sprawie informacji
i promocji dla Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy”.
3.
Prowadzenie dokumentacji szkoleń - Wykonawca jest zobowiązany do nadzorowania
listy obecności uczestników projektu na szkoleniach, prowadzenia dzienników zajęć.
4.
Wydanie zaświadczeń - Wykonawca jest zobowiązany wydać każdemu uczestnikowi
po ukończeniu szkolenia świadectwa ukończenia szkolenia, zawierającego dane zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie (1 egz. uczestnikowi i 1 egz. kopii
Zamawiającemu). Dokument musi zawierać min. szczegółowy zakres programowy szkolenia
oraz liczbę godzin szkolenia.
5.
Przechowywanie dokumentacji - Wykonawca zapewni środki techniczne
i organizacyjne umożliwiające należyte zabezpieczenie danych osobowych, wymagane
przepisami prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t. z późn. zm.) oraz rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych
i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące
do przetwarzania danych osobowych (Dz.U.2004.100.1024 ).
6.
Inne - Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia monitoringu, kontroli i ewaluacji
szkolenia wykonywanej przez Zamawiającego lub podmiot zewnętrzny.
7.
Wskazane jest aby program realizowany był w postaci wykładów i warsztatów.
Wykonawca przeprowadzi szkolenie zgodnie z opracowanym autorskim szczegółowym
programem uwzględniającym wskazany temat szkolenia.
8.
Termin szkoleń – od 01 października 2014 do 30 września 2015 r. Szczegółowe
terminy rozpoczęcia i zakończenia szkoleń Wykonawca uzgodni z Zamawiającym co
najmniej jeden miesiąc przed rozpoczęciem szkolenia. Terminy szkoleń nie mogą się
pokrywać.
Kurs nr 1: Mc kenzie moduł A, B, C, D
1.
Czas prowadzenia szkolenia - od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00
a 17:00, nie mniej niż 5 godzin zegarowych dziennie w tym trzy piętnastominutowe przerwy
2.
Ilość godzin szkolenia - 28 godziny szkoleniowe
3.
Liczba uczestników:
grupa I moduł A, B, C- 6 osób
grupa II moduł C, D – 2 osoby
4.
Szkolenie powinno obejmować min. następującą tematykę według modułów:
Moduł A:
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koncepcja metody McKenziego;
dokonywanie klasyfikacji leczenia zespołów bólów kręgosłupa lędźwiowego;
rozpoznawanie pacjentów podatnych na metodę biomechaniczną;
rozróżnianie pacjentów zdolnych do skorzystania z samodzielnej terapii od tych,
którzy wymagają udziału terapeuty w celu dokonania postępu w terapii;
rola profilaktyki w metodzie McKenziego.
Moduł B:
powrót do koncepcji z modułu A;
prezentacja skuteczności metod z modułu A w odniesieniu do innych części
kręgosłupa;
diagnostyka różnicowa problemów związanych z odcinkiem Piersiowym i szyjnym
kręgosłupa.
Moduł C:
mechaniczne diagnozowanie i terapia - kręgosłup lędźwiowy;
praktyczne rozwiązywanie problemów klasyfikacji pacjentów z różnymi
dolegliwościami kręgosłupa;
podstawowe techniki manualne;
dogłębna analiza praktyki klinicznej

Moduł D:
− mechaniczne diagnozowanie i terapia - kręgosłup szyjny i piersiowy oraz kończyna
górna
− zaawansowane techniki manualne;
− zasady biomechanicznego diagnozowania i leczenia objawów ze strony kończyny
górnej.
Kurs nr 2: Bobath – podstawowy i rozwijający
1.
Ilość godzin szkolenia:
poziom podstawowy- 120 godzin szkoleniowych
poziom rozwijający- 50 godzin szkoleniowych
2.
Czas prowadzenia szkolenia - w godzinach pomiędzy 7:00 a 17:00, nie mniej niż 7
godzin zegarowych dziennie w tym trzy piętnastominutowe przerwy
3.
Liczba uczestników – poziom podstawowy- 8 osób, poziom rozwijający- 4 osoby
(kontynuujący poziom podstawowy)
4.
Szkolenie powinno obejmować min. następującą tematykę:
Poziom podstawowy:
wstęp – podstawowe pojęcia, główne założenia funkcjonowania Bobath;
przedstawienie oraz omówienie wiedzy z zakresu neurologii, neurofizjologii,
neuro -anatomii;
ocena i leczenie pacjentów zgodnie z głównymi założeniami koncepcji Bobath;
ujednolicenie umiejętności stosowania technik oraz wspomagań;
tworzenie programu terapeutycznego dla pacjenta na podstawie wywiadu, wyników
testów, badań klinicznych a także oczekiwań pacjenta bądź jego opiekunów;
podstawowe formy i zasady współpracy z opiekunami pacjenta i ich edukacja.
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Poziom rozwijający:
zasady i historia NDT-Bobath;
demonstracja pacjenta, omówienie przypadku;
omówienie problemów związanych z terapią;
rozwiązywanie problemów, diagnoza i dobór terapii w obrębie tułowia;
analiza ruchu;
torowanie chodu;
zaopatrzenie ortopedyczne barku/dłoni/stopy.
Kurs nr 3. PNF podstawowy i rozwijający
1.
Czas prowadzenia szkolenia - od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00
a 17:00, nie mniej niż 7 godzin zegarowych dziennie w tym trzy piętnastominutowe przerwy,
2.
Ilość godzin szkolenia:
poziom podstawowy: 100 godzin szkoleniowych
poziom rozwijający: 50 godzin szkoleniowych
3.
Liczba uczestników:
poziom podstawowy- 2 osoby
poziom rozwijający- 7 osób ( w tym dwie osoby kontynuujący poziom podstawowy)
4.
Szkolenie powinno obejmować min. następującą tematykę:
Poziom podstawowy:
Część I
wprowadzenie do koncepcji PNF.;
główne wzorce ruchowe i techniki oraz ich praktyczne zastosowanie.
Część II
rozwijanie technik i wzorców ruchowych;
analiza funkcjonalna zaburzeń pacjenta;
biomechanika i patomechanika normalnego ruchu i chodu;
pracę z pacjentami pod kontrolą instruktora prowadzącego.
Poziom rozwijający:
analiza zaburzeń funkcjonalnych pacjenta;
opracowywanie przykładów terapii bezpośredniej i pośredniej wielu zaburzeń
ortopedycznych i neurologicznych;
analizy biomechaniczne oraz neurofizjologiczne ludzkiego organizmu.
Kurs nr 4. PNF skoliozy
1.
Czas prowadzenia szkolenia - od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00
a 17:00, nie mniej niż 7 godzin zegarowych dziennie w tym trzy piętnastominutowe przerwy,
2.
Ilość godzin szkolenia: 32 godziny szkoleniowe
3.
Liczba uczestników – 4 osoby.
4.
Szkolenie powinno obejmować min. następującą tematykę:
analiza i terapia jedno- lub dwułukowych skrzywień kręgosłupa;
terapia pacjentów z wykorzystaniem koncepcji PNF w połączeniu z innymi metodami
terapeutycznymi takimi jak: terapia manualna, neuromobilizacje;
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wzorcowe demonstracje terapii oraz nadzorowana i na bieżąco analizowana
indywidualna praca kursantów z pacjentami;
propozycje terapii z wykorzystaniem różnych przyrządów terapeutycznych, takich jak:
thera-band czy piłka pezzi.
Kurs nr 5. Cyriax
1.
Czas prowadzenia szkolenia - od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00
a 17:00, nie mniej niż 6 godzin zegarowych dziennie w tym trzy piętnastominutowe przerwy,
2.
Ilość godzin szkolenia: 30 godzin szkoleniowych
3.
Liczba uczestników – 8 osób
4.
Szkolenie powinno obejmować min. następującą tematykę:
wprowadzenie do metody;
terapia barku: anatomia; badanie kliniczne; interpretacja wzorca torebkowego,
pozatorebkowego oraz testów oporowych;
terapia odcinka lędźwiowego kręgosłupa: wprowadzenie; anatomia; wywiad; badanie
funkcjonalne; manipulacja; koncepcja oponowa; lokalne znieczulenie nadoponowe; trakcja;
profilaktyka.
Kurs nr 67. Terapia manualna
1.
Czas prowadzenia szkolenia - od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00
a 17:00, nie mniej niż 7 godzin zegarowych dziennie w tym trzy piętnastominutowe przerwy,
2.
Ilość godzin szkolenia: 35 godzin szkoleniowych
3.
Liczba uczestników – 8 osób.
4.
Szkolenie powinno obejmować min. następującą tematykę:
odcinek lędźwiowy kręgosłupa, miednica, biodro, udo;
kliniczne aspekty układu moczowo-płciowego;
diagnostyka różnicowa wykluczająca;
anatomia palpacyjna miednicy, odcinka lędźwiowego kręgosłupa, biodra i uda;
techniki manualne.
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Zadanie nr 3: studia podyplomowe dla pracowników Domu Pomocy Społecznej
w Piekoszowie
Wymagania wspólne dla całości zadania:
1.
W ramach usługi Wykonawca zapewni miejsce na studiach podyplomowych dla
pracownika Domu Pomocy Społecznej w Piekoszowie.
2.
Studia podyplomowe będą realizowane zgodnie z programem i harmonogramem
zaproponowanym przez Wykonawcę.
3.
Wykonawca przygotuje szczegółowy program studiów podyplomowych i załączy do
oferty.
4.
Zamawiający dopuszcza dołączenie uczestników studiów podyplomowych do grup
tzw. komercyjnych, tj. do grup słuchaczy tworzonych przez Wykonawcę w ramach
prowadzonej przez niego rekrutacji na studia podyplomowe.
5.
W odniesieniu do zamówienia, Wykonawca winien jest zapewnić:
a.
sale wykładowe spełniające warunki realizacji zajęć w ramach studiów
podyplomowych.
b.
wykładowców posiadających odpowiednie przygotowanie merytoryczne do
prowadzenia zajęć.
c.
dokumentacje potwierdzającą realizację programu nauczania i uczestnictwo
słuchaczy studiów, np. zaświadczenie z uczelni opatrzone logo projektu Swiss
Contribution zgodnie z przekazanym przez Zamawiającego wzorem.
d.
dyplom ukończenia studiów podyplomowych dla uczestnika.
e.
zaświadczenie o ukończeniu studiów w ramach realizowanego projektu SPPW na
potrzeby Zamawiającego opatrzone logo projektu Swiss Contribution zgodnie
z przekazanym przez Zamawiającego wzorem.
f.
dostęp do infrastruktury Wykonawcy dla słuchacza studiów w tym karty
bibliotecznej.
Kierunek nr 1: PSYCHODIETETYKA
1.
Studia podyplomowe w zakresie :
a. Kierunek: psychodietetyka – 1 osoba.
b. Termin realizacji: od 01 października 2014 do 30 września 2015 r.
2.
Zakres tematyczny – studia mają przygotować do zdobycia wiedzy związanej
z żywieniem w ujęciu indywidualnym i zbiorowym poprzez dostarczenie wiedzy o zasadach
przygotowywania potraw dietetycznych, różnicowania diet i ich właściwego doboru oraz
profilaktyki chorób żywieniowo zależnych, w tym m. in:
planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup osób;
planowania i przygotowywania diet oraz potraw wchodzących w ich skład;
korzystania z wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki w komunikowaniu się
z pacjentami;
profilaktyki i leczenia dietetycznego chorób żywieniowo-zależnych;
oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia
chorób;
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oceny i analizy zależności pomiędzy psychologią i odżywianiem się, wpływu
czynników psychologicznych w kształtowaniu się zachowań związanych z żywieniem;
określania roli składników pokarmowych w organizmie człowieka, wpływu
składników nieodżywczych oraz szkodliwych na organizm;
stosowania norm zapotrzebowania na energię i składniki odżywcze.
-

Kierunek nr 2: pomoc psychologiczno – pedagogiczna i interwencja kryzysowa
1.
Studia podyplomowe w zakresie :
a.
Kierunek: Pomoc psychologiczno – pedagogiczna i interwencja kryzysowa
-1 osoba.
b.
Termin realizacji: od 01 października 2014 do 30 września 2015 r.
2.
Zakres tematyczny – studia mają przygotować do zdobycia wiedzy związanej
z psychologicznymi aspektami funkcjonowania w sytuacji kryzysu sytuacyjnego,
rozwojowego, egzystencjalnego czy środowiskowego oraz mają wykształcić umiejętności
diagnozy czynników ryzyka występowania zaburzeń pourazowych po doświadczeniu kryzysu
lub traumy. Podstawa programowa powinna obejmować nabycie aktualnej wiedzy
o prowadzeniu wczesnej interwencji i diagnozy osób dotkniętych kryzysami
o zróżnicowanym podłożu i symptomatologii.

