
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup miejsca na szkoleniu z zakresu Terapia behawioralna
dla 1 nauczyciela płockiego przedszkola z terenu Miasta Płocka, w ramach realizacji projektu
konkursowego  pn.:  „Wzrost  dostępności  do  wysokiej  jakości  oferty  edukacyjnej
przystosowanej  do  potrzeb  dzieci  niepełnosprawnych  w  5  płockich  przedszkolach”,
współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Warunki ogólne:

1. Przekazywana wiedza ma na celu zdobycie przez nauczycieli  aktualnej wiedzy nt.
możliwości wykorzystywania metod i form pracy z dziećmi niepełnosprawnymi oraz
wspomagania ich rozwoju.

2. Usługa zawiera wydatki związane z pełną organizacją i przeprowadzeniem szkolenia,
m.in.   wynagrodzenie  wykładowcy;  wynajęcie/eksploatacja  sal  (w  tym  w  razie
potrzeby  sali  dostosowanej  do  potrzeb  osób  z  niepełnosprawnościami);  materiały
szkoleniowe, podręczniki (w tym w razie potrzeby  dostosowanych do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami), sprzęt techniczny (w tym w razie potrzeby dostosowany do
potrzeb  osób  z  niepełnosprawnościami),  wyposażenie  sal  niezbędne  do
przeprowadzenia szkolenia, ewentualne dojazdy wykonawcy do miejsca świadczenia
usługi,  noclegi,  wyżywienie  wykonawcy  w  miejscu  realizacji  usługi,
zaświadczenie/certyfikat  potwierdzające  ukończenie  szkolenia  wraz
z  opisem  osiągniętych  efektów  uczenia  się  wydane  przez  uprawnione
instytucje/osoby.

3. Szkolenia powinny odbywać się na terenie województwa mazowieckiego.
4. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przekazywania  osobom  i  podmiotom

uczestniczącym  w  projekcie  informacji,  że  projekt  w  którym  uczestniczą  uzyskał
dofinansowanie  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014
-2020  w  formie  odpowiedniego  oznakowania  pomieszczeń  (wzór  zostanie
udostępniony  przez  Zamawiającego),  w  których  odbywają  się  szkolenie  oraz
przekazania informacji w formie słownej w trakcie szkolenia.

5. Wykonawca  zobowiązany  jest  oznaczać  znakiem  Unii  Europejskiej,  znakiem
Funduszy  Europejskich  oraz  oficjalnym  logo  promocyjnym  województwa  –  marką
Mazowsze (wzór  zostanie  udostępniony  przez  Zamawiającego)  dokumenty  
i  materiały  dla  osób  uczestniczących  w  szkoleniu,  np.  zaświadczenia,  certyfikaty,
materiały  informacyjne,  program  szkolenia,  listy  obecności,  prezentacje
multimedialne, kierowaną do nich korespondencję. 

6. W przypadku wykonywania w ramach projektu zadań osobiście przez Oferenta:
- obciążenie z tego wynikające,  nie może wykluczać możliwości  prawidłowej  i  efektywnej
realizacji wszystkich zadań powierzonych danej osobie; 
-  łączne  zaangażowanie  zawodowe*  tej  osoby  w  realizację  wszystkich  projektów
finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych
z  innych  źródeł,  w  tym  środków  własnych  beneficjenta  i  innych  podmiotów,  nie  może
przekraczać 276 godzin miesięcznie;
-  wykonanie zadań przez tę osobę jest  potwierdzane protokołem sporządzonym przez tę
osobę, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym
miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.

Gmina - Miasto Płock
Stary Rynek 1
09-400 Płock

www.plock.eu

Projekt pn.: „Wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty edukacyjnej przystosowanej do potrzeb 
dzieci niepełnosprawnych w 5 płockich przedszkolach”
Numer projektu: RPMA.10.01.04-14-1639/15

http://www.plock.eu/


*Limit zaangażowania zawodowego dotyczy wszystkich form zaangażowania zawodowego, 
w szczególności: 
 w  przypadku  stosunku  pracy  -  uwzględnia  liczbę  dni  roboczych  w  danym  miesiącu

wynikających  ze  stosunku  pracy,  przy  czym  do  limitu  wlicza  się  czas  nieobecności
pracownika związanej ze zwolnieniami lekarskimi i urlopem wypoczynkowym, a nie wlicza
się czasu nieobecności pracownika związanej z urlopem bezpłatnym, 

 w  przypadku  stosunku  cywilnoprawnego,  samozatrudnienia  oraz  innych  form
zaangażowania - uwzględnia czas faktycznie przepracowany, w tym czas zaangażowania w
ramach własnej działalności gospodarczej poza projektami. 

Wykonawca  będzie  zobowiązany  przed  podpisaniem  umowy  dostarczyć
Zamawiającemu  stosowane  oświadczenie  o  zaangażowaniu  w  realizację
projektów  finansowanych z  funduszy  strukturalnych  i  Funduszu  Spójności
oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych i innych
podmiotów,  które  nie  będzie  w  okresie  wykonywania  zadań  w  projekcie
przekraczać  276  godzin  miesięcznie.  Wzór  oświadczenia  zostanie
udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Terapia behawioralna 

Cel: zdobycie wiedzy na temat zasad, celów i etapów terapii behawioralnej. Program kursu
obejmuje  m.in  zagadnienia  związane  z  kształtowaniem  nowych  umiejętności,
eliminowaniem zachowań niepożądanych oraz generalizowaniem i utrzymywaniem efektów
terapii.

1. Uczestnik szkolenia po jego zakończeniu powinien:
 Znać podstawowe pojęcia, strategie i zasady z zakresu terapii behawioralnej
 Rozumieć zachowania trudne w ujęciu Stosowanej Analizy Behawioralnej
 Znać funkcje zachowań oraz sposoby pracy nad zachowaniami trudnymi
 Potrafić  uczyć  zachowań  alternatywnych,  dokonywać  modyfikacji  środowiska,

wzmacnianie różnicowo
 Poznać działania wspierające pracę terapeutyczną nad zachowaniami trudnymi.
2. Czas trwania: min. 1h dydaktycznych (2 - 3dni)
3. Forma: warsztaty połączone z wykładami
4. Termin: do końca kwietnia 2017r.
5. Trener prowadzący szkolenie powinien posiadać doświadczenie w przeprowadzeniu

min. 4 szkoleń dla nauczycieli w zakresie tematyki terapii behawioralnej.
6. Zaliczenie  szkolenia  powinno  odbyć  się  na  podstawie  egzaminu  lub  innej  formy

sprawdzającej nabycie wiedzy dot. podstawowych założeń analizy behawioralnej jako
nauki o zachowaniu.
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