ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

L.p.

Rodzaj wydarzenia

Opis

Czas trwania

CZĘŚĆ I
Przeprowadzenie
18
koncertów muzycznych dla
rodzin z dziećmi w wieku od
urodzenia do 5 lat z Lokalnych
Klubów
Rodzinnych
w
Jarocinie,
Rawiczu
i
Czarnkowie

Planujemy zorganizować w okresie od 18 koncertów
marca do grudnia 2020 roku 18 koncertów x 2 godziny
dla uczestników trzech Lokalnych Klubów
Rodzinnych zlokalizowanych w Czarnkowie,
Jarocinie i Rawiczu (3 LKR x 6 koncertów).
Dokładny termin zostanie ustalony z
wybranym Wykonawcą.
Każdy z koncertów będzie trwał ok. 2 godzin
zegarowych i wystąpi na nim od dwóch do
trzech
muzyków
grających
na
instrumentach.
Koncerty będą skierowane do rodzin z
małymi dziećmi w wieku od urodzenia do 5.
roku życia. Ze względu na różne potrzeby i
wiek dzieci planowane jest rozróżnienie
koncertów dla różnych grup wiekowych.
Repertuar powinien być dostosowania do
potrzeb rozwojowych i wieku uczestników i
uzgodniony z Zamawiającym najpóźniej na
dwa tygodnie przed planowaną datą
wydarzenia. Każdy z koncertów będzie
kierowany do grupy około 10 rodzin (ok 20
osób).
Koncerty muzyczne dla rodzin z małymi
dziećmi wprowadzają w świat sztuki i
uwrażliwiają odbiorców na muzykę i
umuzykalniają
ich.
Mają
charakter
edukacyjny, powinny w prosty i atrakcyjny
sposób przybliżać dzieciom i rodzicom
elementarne
zagadnienia
dotyczące
muzyki, ukazując, jak ważną rolę pełni ona
w życiu człowieka. Koncerty mają charakter
interaktywny, uczestnicy biorą w nich
aktywny udział – poprzez zabawy muzyczne
– młodsze dzieci są kołysane i noszone w
rytm muzyki, starsze dzieci wraz z rodzicami
śpiewają ruszają się, tańczą, podskakują i
klaszczą itp. Na zakończenie koncertu dzieci
i rodzice mogą
zapoznać się z
instrumentami.

Projekt „Dobry start – zapobieganie zagrożeniu
wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi
poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych”

Zamawiający zapewnia salę i napoje. Po
stronie Wykonawcy jest zapewnienie
sprzętu,
w
tym
odpowiednich
instrumentów, tekstów piosenek dla
rodziców i nagłośnienia adekwatnego do
warunków sali.

CZĘŚĆ II
Przeprowadzenie
12
przedstawień teatralnych dla
rodzin z dziećmi w wieku od
roku do 5 lat z Lokalnych
Klubów
Rodzinnych
w
Jarocinie,
Rawiczu
i
Czarnkowie

Planujemy zorganizować w okresie od 12
marca do grudnia 2020 roku 12 przedstawień
przedstawień teatralnych dla uczestników x 2 godziny
trzech Lokalnych Klubów Rodzinnych
zlokalizowanych w Czarnkowie, Jarocinie i
Rawiczu (3 LKR x 4 przedstawienia
teatralne). Dokładne terminy przedstawień
zostaną ustalone z wybranym Wykonawcą.
Każde z przedstawień będzie trwało około 1
godziny i wystąpi w nim od dwóch do
czterech osób. Dodatkowo 1 godzinę
przewiduje się na aranżację sali do potrzeb
występu. Przedstawienia będą skierowane
do różnych grup wiekowych, a ich zakres
tematyczny będzie dostosowany do wieku i
możliwości rozwojowych uczestników i
uzgodniony z Zamawiającym najpóźniej na
tydzień przed planowaną datą wydarzenia.
Każde z przedstawień będzie kierowane do
grupy około 12 rodzin (ok 24 osób).
Przedstawienia teatralne wprowadzają
najmłodsze dzieci i ich rodziców w świat
sztuki, rozwijają dziecięcą wyobraźnię i
ciekawość poznawczą. Mają charakter
interaktywny, dzieci i ich rodzice bawią się i
są zaangażowani w przebieg spektaklu.
Przedstawienia charakteryzują proste treści,
brak
dużego
dystansu,
historie
opowiedziane poprzez ruch i dobrze
dobraną muzykę.
Zamawiający zapewnia salę i napoje. Po
stronie Wykonawcy jest zapewnienie
sprzętu, w tym dekoracji, rekwizytów,
instrumentów, oraz w zależności od potrzeb
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Projekt „Dobry start – zapobieganie zagrożeniu
wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi
poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych”

nagłośnienia i oświetlenia adekwatnego do
warunków sali.
CZĘŚĆ III
Przygotowanie
i
przeprowadzenie
18
warsztatów rodzinnych dla
rodziców z dziećmi w wieku
od urodzenia do 5 roku w
Lokalnym Klubie Rodzinnym w
Jarocinie,
Rawiczu
i
Czarnkowie

Planujemy zorganizować w okresie od 18
marca do grudnia 2020 roku 18 warsztatów warsztatów
rodzinnych
dla
uczestników
trzech x 2,5 godziny
Lokalnych
Klubów
Rodzinnych
zlokalizowanych w Jarocinie, Rawiczu i
Czarnkowie
(3 LKR x 6 spotkań). Dokładne terminy
warsztatów zostaną ustalone z wybranym
Wykonawcą.
Każdy z warsztatów rodzinnych będzie trwał
2 godziny (bezpośredni kontakt z rodzinami)
i dodatkowo 0,5 godziny przewiduje się na
aranżację sali do wieku i potrzeb
uczestników. Warsztaty rodzinne będą
prowadzone przez dwie osoby i skierowane
do różnych grup wiekowych, a ich scenariusz
powinien być dostosowany do wieku i
potrzeb
uczestników i uzgodniony z
Zamawiającym najpóźniej na tydzień przed
planowaną datą wydarzenia. Każdy z
warsztatów będzie kierowany do grupy
około 8 rodzin (ok 16 osób).
Warsztaty rodzinne sprzyjają budowaniu
bliskości pomiędzy dzieckiem i rodzicem, a
także są przyjemnym czasem zabawy i
odprężenia. Dają możliwość rodzinnego
spędzenia czasu w specjalnie zaaranżowanej
przestrzeni,
zdobywania wiedzy oraz
umożliwiają inspirujące kontakty z innymi
dziećmi i rodzicami. Młodsze dzieci z
rodzicami będą miały okazję do wspólnych
wielozmysłowych i kreatywnych działań,
starsze dzieci z rodzicami będą eksplorować
otoczenie i aktywnie badać różne
przedmioty, procesy i zjawiska z
otaczającego ich świata.
Zamawiający zapewnia salę, napoje oraz
materiały i pomoce do wydarzeń.
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Projekt „Dobry start – zapobieganie zagrożeniu
wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi
poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych”

CZĘŚĆ IV
Przeprowadzenie
18
warsztatów kreatywnych dla
mam dzieci od urodzenia do 5
roku życia w Lokalnym Klubie
Rodzinnym
w
Jarocinie,
Rawiczu i Czarnkowie

Planujemy zorganizować w okresie od 18
marca do grudnia 2020 roku 18 warsztatów warsztatów
kreatywnych dla mam dzieci od urodzenia x 3 godziny
do 5 roku życia w 2020 roku z trzech
Lokalnych
Klubów
Rodzinnych
zlokalizowanych w Jarocinie, Rawiczu i
Czarnkowie
(3 LKR x 6 warsztatów).
Dokładne terminy warsztatów zostaną
ustalone z wybranym Wykonawcą.
Każdy warsztat będzie trwał 3 godziny i
będzie prowadzony przez jedną osobę.
Scenariusz warsztatów powinien być
dostosowany do potrzeb i oczekiwań mam
małych dzieci, uzgodniony z Zamawiającym
najpóźniej na tydzień przed planowaną datą
wydarzenia. Każdy z warsztatów będzie
kierowany do grupy ok 8 mam.
Warsztaty kreatywne tworzą inspirującą i
bezpieczną przestrzeń dla mam małych
dzieci od urodzenia do 5 roku życia. Podczas
warsztatu, w kobiecym gronie matki mają
okazję odpocząć oraz wzmocnić się i
rozwinąć osobisty potencjał. W czasie
spotkań uczestniczki będą miały okazję
pracować
z
różnymi
kreatywnymi
materiałami
oraz
przygotowywać
własnoręcznie zrobione rękodzieło.
Zamawiający zapewnia salę, napoje oraz
materiały do wydarzeń. Po stronie
Wykonawcy, w zależności od tematu
warsztatu, jest zapewnienie potrzebnego
sprzętu.
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Projekt „Dobry start – zapobieganie zagrożeniu
wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi
poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych”

CZĘŚĆ V

Przeprowadzenie
12
warsztatów z położną dla
kobiet w ciąży i mam dzieci od
urodzenia do 3 lat w Lokalnym
Klubie Rodzinnym w Jarocinie,
Rawiczu i Czarnkowie

Planujemy zorganizować w okresie od 12
marca do grudnia 2020 roku 12 warsztatów warsztatów
z położną dla uczestników trzech Lokalnych x 4 godziny
Klubów Rodzinnych w Jarocinie, Rawiczu i
Czarnkowie (3 LKR x 4 spotkania). Dokładny
termin zostanie ustalony z wybranym
Wykonawcą.
Każde ze spotkań będzie trwało 4h i będzie
prowadzone przez jedną osobę, a ich zakres
tematyczny będzie dostosowany do potrzeb
i oczekiwań uczestników i uzgodniony z
Zamawiającym najpóźniej na tydzień przed
planowaną datą wydarzenia. Każdy z
warsztatów będzie kierowany do grupy ok 8
kobiet.
Warsztaty rodzinne z położną to praktyczne
porady, które wspierają kobiety w ciąży i
mamy najmłodszych dzieci na starcie
rodzicielstwa.
W ramach warsztatów
wspieramy mamy w macierzyństwie, w
zakresie pielęgnacji i opieki nad
niemowlakiem, naturalnego karmienia i
laktacji, radzenia sobie w połogu,
prawidłowego ćwiczenia mięśni dna
miednicy, umiejętności relaksu, pomocy
przedmedycznej dla dzieci.
Zamawiający zapewnia salę, napoje oraz
materiały do warsztatów. Po stronie
Wykonawcy jest zapewnienie potrzebnych
pomocy edukacyjnych, w tym plansze,
modele anatomiczne.
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Projekt „Dobry start – zapobieganie zagrożeniu
wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi
poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych”

