
 

 
 
Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego 

 

Szczegółowy opis czynności oraz wymagań/oczekiwań 
Zamawiający  w procedurze zamówienia wybierze ofertę które spełnia wszystkie wymagania i uzyska 
największą liczbę punktów. 

Lp. Opis czynności 

1.  udzielanie świadczeń terapeutycznych w zakresie terapii zgodnie z ustalonym 
harmonogramem (obejmującym również  soboty) w siedzibie zleceniodawcy i/lub  w miejscu 
zamieszkania beneficjenta projektu 

2.  czynny udziału w procesie terapii beneficjentów zgodnie z indywidualnym planem terapii 
każdego pacjenta,  

3.  współpraca w ramach projektu z lekarzami, koordynatorem/specjalista ds. merytorycznych 

4.  uczestnictwo w procesie usprawniania i współdecydowanie o programie terapii, 
proponowanie planu usprawniania i nadzór nad jego przebiegiem 

5.  dokumentowanie przebiegu terapii 

6.  Diagnozowanie, opracowanie, aktualizacja  i ewaluacja IPT(Indywidualnego Programu 
Terapeutycznego) 

7.  stała kontrola działań i ocena wyników terapii 

8.  dbanie o czystość i porządek miejsca świadczenia usług oraz powierzony sprzęt 

9.  udzielanie informacji uczestnikom projektu, przyjmowanie uwag i sugestii i przekazywanie do 
koordynatora projektu 

10.  współpracy z innymi członkami zespołu terapeutycznego w celu zapewnienia pacjentom 
skutecznej terapii  

11.  znajomość i przestrzeganie praw beneficjenta 

12.  inne czynności związane z obsługą uczestników projektu i wymagane do prawidłowej realizacji 
udzielanych świadczeń 

13.  usługi będą świadczone w okresie od podpisania umowy do 31.08.2021 r.  

Wymagania dotyczące osób świadczących usługi :  

Lp. Wymagania/oczekiwania 

1.  Wykształcenie wyższe mgr na kierunku z zakresu pedagogiki specjalnej, np. 
oligofrenopedagogika, tyflopedagogika, surdopedagogika, terapia pedagogiczna, wczesna 
interwencja, pedagogika terapeutyczna, wczesne wspomaganie rozwoju i podobne  
lub 
wykształcenie wyższe mgr na kier. pedagogika  oraz studia podyplomowe z zakresu pedagogiki 
specjalnej, np. oligofrenopedagogika, tyflopedagogika, surdopedagogika, terapia 
pedagogiczna, wczesna interwencja, pedagogika terapeutyczna, wczesne wspomaganie 
rozwoju i podobne  
lub 
wykształcenie wyższe mgr z przygotowaniem pedagogicznym oraz studia podyplomowe z 
zakresu pedagogiki specjalnej, np. oligofrenopedagogika, tyflopedagogika, surdopedagogika, 
terapia pedagogiczna, wczesna interwencja, pedagogika terapeutyczna, wczesne 
wspomaganie rozwoju i podobne. 

2.  doświadczenie w pracy z dziećmi- min 1 rok 

3.  posiadanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów dotyczących specyfiki pracy z dzieckiem 
niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością oraz metod pracy. 

4.  zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych zadań 

 


