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Ogłoszenie o zamówieniu 

„Warsztaty kompetencyjne dla rodziców” 

 

1. Nazwa i adres zamawiającego. 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie; ul. Armii Krajowej 7; 48-300 Nysa.  

NIP: 753-21-27-420, REGON: 532192677.  

Adres poczty elektronicznej do korespondencji: numo@pwsz.nysa.pl  

Adres strony internetowej: http://numo.pwsz.nysa.pl/ 

        Godziny urzędowania: od 7:30 do 15:30 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów kompetencyjnych dla rodziców 

w ramach projektu pt. Nyski Uniwersytet Młodych Odkrywców”, realizowanego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych 

dla rodziców pn. Jak mówić, aby dzieci nas słuchały, jak słuchać, aby dzieci do nas mówiły opracowany w 

oparciu o koncepcje wychowawcze A. Faber, E. Mazlish, T. Gordona, M. Rosenberga oraz w dużej mierze w 

oparciu o przygotowanie i doświadczenie terapeutyczne prowadzących.  

Warsztaty dla rodziców obejmuje następujące zagadnienia: 

- z zakresu jak pomóc dzieciom, by radziły sobie z własnymi uczuciami, zachęcanie do współpracy i do 

samodzielności 

-uwalnianie dzieci od grania ról 

- zdobycie wiedzy na temat rozwoju dziecka i umiejętności, które pozwolą rodzicom radzić sobie w trudnych 

dla nich sytuacjach związanych z wychowaniem dziecka 

- budowanie zdrowej, pełnej miłości i szacunku relacji przy jednoczesnym przekazywaniu dziecku norm, zasad 

i poszanowania dla granic 

- jak pomóc dziecku radzić sobie z uczuciami, jak nagradzać i co robić zamiast karania 

Warsztaty powinny być przeprowadzone z udziałem dwóch osób prowadzących, koniecznie w konwencji 

kobieta i mężczyzna ze względu na charakter i wielkość grupy, specyfikę pracy metodą warsztatową oraz na 

poruszaną tematykę spotkań oraz różną perspektywą prowadzących kobieca i męska. Pomaga to często w 

zobaczeniu i zaakceptowaniu odmiennych podejść do wielu problemów, jakie tworzą się w kontaktach z 

dziećmi. 

Warsztaty obejmują 5 spotkań po 4 godziny, w sumie 20 godzin. Szczegółowy termin oraz harmonogram 

warsztatów zostanie ustalony z Zamawiającym. 

 

Kryteria obowiązkowe jakie muszą spełnić wykonawcy warsztatów: 

1. Osoby wyznaczone przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać właściwe 

kwalifikacje, co najmniej jeden z trenerów powinien być magistrem psychologii oraz posiadać 

doświadczenie: w prowadzeniu warsztatów dla rodziców i opiekunów min. 500 godzin, konsultacji-

terapii pedagogicznych, psychoterapii, warsztatów wychowawczych, w tym dla nauczycieli.  

2. Przeprowadzenie warsztatów w siedzibie zamawiającego w terminie do 30.06.2019 r. 

 

Wykonawca do składanej oferty dołącza szczegółowy opis oferowanych warsztatów 

potwierdzających, że odpowiadają one parametrom żądanym przez Zamawiającego, oraz 

wymagane kwalifikacje. 
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Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, skontaktuje się z 

zamawiającym mailowo na adres numo@pwsz.nysa.pl  lub telefonicznie +48 77 409 11 72  

Termin zgłaszania ofert: 13.02.2019 r. 

Źródło finansowania: Płatne ze środków projektu „Nyski Uniwersytet Młodych Odkrywców” 

 


