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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

1.  Oferta dotyczy pełnienia funkcji opiekuna w mieszkaniu wspieranym w projekcie 

„Samodzielnie (nie samemu) – wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie 

tucholskim”. Odbiorcami usług będą osoby niepełnosprawne intelektualnie, ich rodziny oraz 

osoby zaangażowane w ich opiekę, jednostki  pomocy społecznej, itp. Mieszkanie wspierane 

zlokalizowane jest przy ul. Kościuszki 16, 89-500 Tuchola. 

2. Wymiar, forma i okres realizacji umowy:  

a) umowa na świadczenie usług w wymiarze średnio 90 godzin miesięcznie na okres 

14.11.2022 do 31.10.2023 r. (Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany okresu 

trwania umowy); 

b) łączny wymiar realizacji umowy 1.080 godzin. 

3. Cele funkcjonowania mieszkania wspieranego: 

1) zapewnienie możliwości całodobowego pobytu oraz korzystania  

z wyposażenia mieszkania; 

2) wsparcie opiekuna mieszkania w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, 

w szczególności w następujących obszarach: 

− gospodarowania środkami pieniężnymi; 

− korzystania z usług świadczonych na rzecz osób z niepełnosprawnością, w tym 

w wypełnianiu i wniosków o przyznanie zasiłków i dofinansowań; korzystania z poradnictwa 

specjalistycznego; 

− aktywizacji zawodowej, w tym w poszukiwaniu i utrzymywaniu zatrudnienia; 

− korzystania z usług zdrowotnych; 

3) aktywizacja społeczna mieszkańców poprzez umożliwienie organizacji  

w obrębie mieszkania spotkań integracyjnych; 

4) wspieranie w procesie pełnego usamodzielnienia osoby niepełnosprawnej. 

4. Zakres obowiązków opiekuna w mieszkaniu wspieranym: 

1) realizacja zadań określonych w ust. 3; 

2) dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców w czasie ich pobytu  



 

 

w mieszkaniu, w tym nadzór nad przyjmowaniem lekarstw; 

3) monitorowanie realizacji kontraktów aktywizacyjnych*, w tym ocena bieżąca postępów 

mieszkańców oraz zgłaszanie ewentualnych uwag specjaliście d.s. aktywizacji osób 

niepełnosprawnych (pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi); 

4) rozwiązywanie konfliktów pomiędzy mieszkańcami; 

5) umożliwienie mieszkańcom spotkań z rodzinami; 

6) dbanie o przestrzegania regulaminu porządkowego mieszkania; 

7) współpraca z innymi podmiotami wspierającymi mieszkańców; 

8) animowanie działań integracyjnych w mieszkaniu; 

9) współpraca z zespołem koordynującym oraz zarządzającym projekt. W uzasadnionych 

przypadkach udział w posiedzeniach tych zespołów.  

* forma umowy między osobą niepełnosprawną a realizatorem projektu określająca plan 

działań zmierzających do usamodzielnienia.  

5. Godziny wykonywania umowy – dostosowane do uczestników i realizatorów  projektu 

„Samodzielnie (nie samemu) – wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie 

tucholskim”. Nie dopuszcza się realizacji umowy w formie zdalnej. 

6. Pozostałe obowiązki Wykonawcy: 

1) prowadzenie stosownej dokumentacji realizacji usługi; 

2) stosowanie się do obowiązków informacyjnych; 

3) umożliwienie w każdej chwili Zamawiającemu lub podmiotowi przez niego wskazanemu 

kontroli prawidłowości realizacji przedmiotu zamówienia. 

7. Wymagania dotyczące osoby wykonującej bezpośrednio usługę (w przypadku wyznaczenia 

kilku osób, każdy z nich powinna spełniać poniższe wymagania): 

1) minimum roczne doświadczenie w pracy w mieszkalnictwie chronionym, treningowym lub 

wspomaganym; 

2) wykształcenie związane ze wspieraniem osób z niepełnosprawnością (np. 

oligofrenopedagogika, terapeuta zajęciowy, pedagogika specjalna; przez wykształcenie 

rozumie się studia, studia podyplomowe, kursy zakończone otrzymaniem świadectwa 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie).  

 

 


