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Ryki, dnia Ll stycznia 2OL8r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

w celu szacowania warto6ci zam6wienia

Szanowni Paristwo,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania ,,Lepsza Przyszloilc Ziemi Ryckiej" zamierza

realizowac operacjQ wlasnq polegaj4cq na organizacji i przeprowadzenia z zakresv opieki nad

osobami starszymi i niepelnosprawnymi.

Niniejsze zapylanie ma na celu oszacowanie wartoSci zam6wienia w celu ustalenia budzetu

zadanra operacji wlasnej i zlohenie wniosku o przyznanie pomocy.

W zwiqzku ztym zapraszamy do skladania ofert.

r. ZAMAWTAJACY

Stowarryszenie Lokalna Grupa Dzialania ,,Lepsza PrryszloSd Ziemi Ryckiej" zls w

Rykach

ut. Zytnia 8

08-500 Ryki

REGON: 060436179, NIP: 5060081364

TEL.81 8652095,081 8657484, FAX:81 8652095

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zam6wienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia przeprowadzenia z

zakresu opieki nad osobami starszymi i niepelnosprawnymi dla 20 uczestnik6w (l grupa),

zakwalifikowanych przez Zamawiajqcego do udzialu w szkoleniu. Zajpcia realizowane w

wymiarze co najmniej 80 godzin wyklad6w i 80 godzin praktyk.
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Zakres szkolenia:

IL

Podstawowe informacje z zskresu opieki dla osdb starszych, chorych i

niepelnosprawnych:

a. Higiena pr acy, ochrona przed zakaheniami, dezynfekcja, ;

b. Rola i zadaniaopiekuna, formy opieki i pomocy ludziom starszym, sylwetka

zawodowa opiekuna;

c. Podstawowe pojEcia zzakresu anatomii, fizjologii, patologii i higieny;

d. Proces starzenia sip organizmu czlowieka

Elementy psychologii w opiece osdb chorych, starssych i niepelnosprawnych.

a. Odpowiednia postawa opiekuna wobec uczuc i sposobu zachowania

pielqgnowanej osoby;

b. Sposoby nawiqzania wlaSciwych relacji z podopiecznym i jego rodzina,.

c. Zmiany zachodzqce w psychice os6b starszych, przewlekle chorych i

niepelnosprawnych

d. Komunikacjg z podopiecznymi uwzglqdniaj qcqrodzaje utrudnieri

wynikaj4cych z problem6w zdrowotnych podopiecznych

e. Sposoby pokonywania barier komunikacyjnych w relacjach z podopiecznymi

komunikacja werbalna i niewerbalna.

f. Etyka opieki nad osobq chorq starsz4 i niepelnosprawn4.

g. AsertywnoS6 w relacjach interpersonalnych z osob4 chor4 starszq i

niepelnosprawne.

h. Zachowania trudne os6b starszych, chorych i niepelnosprawnych (agresja,

autoagresja)

i. Radzenie sobie ze stratq(Smieri, Zaloba)

Pielggnacja osdb przewlekle chorych, starslych i niepelnosprawnych

a. Pierwsza pomoc

b. Obj awy charakterysty czne dla schorze h poszczeg6lnych uklad6w

c. Hisiena osobista i otoczenia.

il1.
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d. Metody i techniki wykonywania zabieg6w pielp gnacyj nych. Zapobieganie

powiklaniom dlugotrwalego unieruchomienia os6b chorych, starszych,

niepelnosprawnych.

e. Odpowiednie sposoby Zywienia os6b starszych, chorych, niepelnosprawnych.

Zasady Zywienta oraz ro dzaje diet.

f. Profilaktyka odleLynoraz skutk6w dlugotrwalego unieruchomienia

Po dstawy re hubilitacj i
a. Instruktaz w uZytkowaniu sprzgtu ortopedycznego i rehabilitacyjnego

b. Podstawowe iwiczenia w usprawnianiu pacjenta

c. Aktywizowanie pacjenta

Po ds tawy te r ap ii zaj g c iow ej

a. Rodzaje terapii

b. Organizowanie czasu wolnego pacjenta

c. Przyuczanie do utraconych czynnoSci dnia codziennego

d. Pobudzanie do samodzielnoSci zyciowej

Wyklady i warsztaty prowadzone przez pielEgniarki, psycholog6w, fizjoterapeut6w,

terapeut6w zaj Eciowych.

ilI. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta winna byi sporz4dzona w jednym egzemplarzu, w jgzyku polskim, na formularzu

stanowiqcym zalqcznik nr 1 do niniejszego zapT4ania ofertowego oraz podpisana przez osoby

upowaznione do reprezentowania Oferenta.

Oferta powinna byc zlohona przez oferenta do kt6rego dzialalnoSci nale?y zakres objEty w

punkcie II Przedmiotu zam6wienia. Oferta powinna zawrerac oddzielnie cenE uslugi za

wyklady, oddzielnie wartoSi uslugi polegaj4cej na odbyciu praktyk.

W zale2noSci od wielkoSci kwoty, kt6r4dysponuje Zamawiajqcy, dokona wyboru uslugi.
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IV. SKLADANIE OFERTY

Oferta powinna by6 przeslana za poSrednictwem; poc^y elektronicznej (na adres e-mail:

lgdryki@gmail.com faksem na nr: 81 865 20 95, poczty, kuriera lub tez dostarczona

osobiScie na adres Lokalna Grupa Dzialania ,,LepszaPrzyszlofi(' Ziemi Ryckiej" ul. Zytnia 8,

08-500 Ryki

Termin skladania ofert uplywaz 22 stycznia 2018 r.

Niniejsza oferta ma na celu oszacowanie wartoici zamdwienia i

zloienia oferty rozumianei zgodnie z art. 66 Kodeks cywilny

p os tgp ow an i u p rzetar g owy m.

nie jest podstawq

oraz do udzialu
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