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Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", 
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4220 гр. Кричим, И Л . „Обединение" №3, 

тел. 03145/22-50, факс 03145/23-51 
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ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 
к ъ м ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

„ Обучение на учители и родители на деца със специални образователни 
потребности, чрез провеждане на тренинг - семинари но проект „Специални в 
образователните потребности, еднакви в обществото". Договор за безвъзмездна 
финансова помощ № BG051PO001-4.1.04-0021, фпнанспрап изцяло или частично 
със средства от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по схема: 
BG051PO001-4.1.04 „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални 
образователни потребности" па Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси", бенефициент Община Кричим" разделена на три самостоятелно 
обособени позиции" 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ; Община Кричим 

Местоположение: Област Пловдив, Община Кричим, гр. Кричим 

гр Кричим 

2012 г. 
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Европейски conwamjH фонд 

I. ЦЕЛИ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

1.1. Обща цел на процедурата 

Общата цел на настоящата процедура е избора на изпълнител, който да извърши 
качествено и в срок провеждане на обученията на учители и родители на деца със 
специални образователни потребности и осигуряване на кетъринг за провеждане на 
тренинг-семинарите предвидени в договор за безвъзмездна финансова помощ с 
регистрационен № BG051PO001-4.1.04-0021 за реализиране на проект „Специални в 
образователните потребности, еднакви в обществото", финансиран изцяло или частично 
със средства от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по схема: 
BG051PO001-4.1.04 „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални 
образователни потребности" на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", 
бенефициент Община Кричим" 

1.2. Специфични цели на процедурата 

Специфичните цели на настоящата процедура са: 

По обособена позиция 1 „Обучение на учители чрез провеждане на два 
двудневни тренинг - семинара за работа с деца със СОП" 

1. Осигуряване на допълнителна квалификацията на педагогическия персонал за 
работа с деца със СОП 

2. Придобиване на знания и умения от педагогическия персонал за прилагане на 
нови модерни техники за провеждане на цялостния з^ебно-възпитателен процес, като се 
вземат под внимание съвременните тенденции в обучението на децата със СОП, които са 
насочени към достигане на по-високо качество на образованието, възможно най- добрата 
социална интеграция и приобщаване към средата в масовото училище и за осигуряване на 
възможност за най-доброто обучение в него. 

3. Осъзнаване и/или затвърждаване на факта, че педагогиката трябва да бъде 
насочена не към болестта и дефекта, а към личността на детето и неговата социална 
реабилитация. 

По обособена позиция 2: „Обучение на родители на деца със СОП чрез 
провеждане па два двудневни тренинг - семинара". 

Родителите да получат базови познания в областта на образователния процес на 
децата им и да придобият нови умения за общуване с тях с цел по-леката социална 
интеграция на децата, чрез оставане в масовото училище. 

По Обособена позиция 3: „ Кетъринг при организиране на тренинг-
семинарите с родители и учители на деца със СОП" 

Обезпечаване на нормалното протичане на тренинг-семинарите. 

Жнвестира във вашето бъдеще! 
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II. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

II.1 По обособена позиция 1 „Обучение на учители чрез провеждане на два 
двудневни тренинг - семинара за работа с деца със СОП" 

1. Подобряване опита на учителите за оценяване на индивидуалните потребности на 
децата със СОП. 

2. Придобиване на нови практически знания и умения от учителите при работа с деца 
със СОП. 

3. Повишаване компетенциите на преподавателите за разбиране и приемане на 
детските потребности чрез разработване и апробиране на практически ориентирани 
микропроекти, основани на интердисциплинарния подход и интерактивните методи на 
обучение. 

II.2. По обособена позиция 2: „Обучение на родители па деца със СОП чрез 
провеждане на два двудневни тренинг - семинара". 

1. Придобиване и практическо приложение на знания, касаещи общуването с деца със 
СОП в семейството. 

2. Промяна в поведението на родителите от криене на проблема към неговото 
осъзнаване и търсене на пътища за решаването му 

П.З. По Обособена позиция 3: „ Кетъринг при организиране па трепинг-
семинарите с родители и учители на деца със СОП" 

Нормално протичане на тренинг-семинарите 

III. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ПА НАСТОЯЩАТА 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

III.1 По обособена позиция 1 „Обучение на учители чрез провеждане на два 
двудневни тренинг - семинара за работа с деца със СОП" 

^ Провеждане на два двудневни тренинг-семинара на 92 /деветдесет и двама/ 
учители в групи от по 23 човека. 

^ Продължителността на обученията е 8 учебни часа на ден - 16 учебни часа за 
един тренинг семинар. 

^ Тренинг-семинарите ще се провеждат в събота и неделя по график утвърден 
от двете страни след актуализация на плана за действие одобрен от Договарящия орган 
на оперативна програма Развитие на човешките ресурси. Един тренинг-семинар обхваща 
четири съботи и недели. 

Jfneecmupa във вашето Егъдеще! 
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^ Първият тренинг-семинар ще се проведе до три месеца считано от датата на 
получаване в Община Кричим на одобрения план за действие, но не по късно от 
30.06.2013Г. 

^ Вторият тренинг-семинар ще се проведе в събота и неделя до шест месеца 
считано от датата на получаване в Община Кричим на одобрения план за действие, но не 
по късно от 30.06.201 Зг 

Изпълнителят следва да осигури и 
^ Възможност за персонална консултация на участниците с лектора по време на 

обучението; 
^ Високо квалифициран лектор 
^ Мултимедийна презентация 
^ Качествени и съдържателни печатни работни материали оформени съобразно 

изискванията за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна 
програма "Развитие на човешките ресурси" чрез изобразяване на логото на 
Европейският съюз, логото и слогана на програмата и позоваване, сочещо, че 
оперативната програма е съфинансирана от ЕСФ на ЕС; 

^ Печатна програма на тренинг-семинара оформена съобразно изискванията за 
изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма 
"Развитие на човешките ресурси" чрез изобразяване на логото на Европейският съюз, 
логото и слогана на програмата и позоваване, сочещо, че оперативната програма е 
съфинансирана от ЕСФ на ЕС; 

^ сертификат за участие за всеки участник оформен съобразно изискванията за 
изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма 
"Развитие на човешките ресурси" чрез изобразяване на логото на Европейският съюз, 
логото и слогана на програмата и позоваване, сочещо, че оперативната програма е 
съфинансирана от ЕСФ на ЕС. 

^ приемо-предавателен протокол за извършената работа 

П1.2. По обособена позиция 2: „Обучение на родители на деца със СОП чрез 
провеждане на два двудневни тренинг - семинара". 

^ Провеждане на два двудневни тренинг-семинара на 20 /двадесет/ родители. 
^ Продължителността на обученията е 8 учебни часа на ден - 16 учебни часа за 

един тренинг семинар. 
^ Тренинг-семинарите ще се провеждат в събота и неделя по график утвърден 

от двете страни след актуализация на плана за действие одобрен от Договарящия орган 
на оперативна програма Развитие на човешките ресурси. 

Жнвестира във вашето бъдеще! 
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^ Първият тренинг-семинар ще се проведе до три месеца считано от датата на 
получаване в Община Кричим на одобрения план за действие, но не по късно от 
30.06.2013Г. 

^ Вторият тренинг-семинар ще се проведе в събота и неделя до шест месеца 
считано от датата на получаване в Община Кричим на одобрения план за действие, но не 
по късно от 30.06.2013г. 

Изпълнителят следва да осигури и 
^ Възможност за персонална консултация на участниците с лектора по време на 

обучението; 
^ Високо квалифициран лектор 
^ Мултимедийна презентация 
^ качествени и съдържателни печатни работни материали оформени съобразно 

изискванията за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна 
програма "Развитие на човешките ресурси" чрез изобразяване на логото на 
Европейският съюз, логото и слогана на програмата и позоваване, сочещо, че 
оперативната програма е съфинансирана от ЕСФ на ЕС; 

^ Печатна програма на тренинг-семинара оформена съобразно изискванията за 
изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма 
"Развитие на човешките ресурси" чрез изобразяване на логото на Европейският съюз, 
логото и слогана на програмата и позоваване, сочещо, че оперативната програма е 
съфинансирана от ЕСФ на ЕС; 

^ сертификат за участие за всеки участник оформен съобразно изискванията за 
изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма 
"Развитие на човешките ресурси" чрез изобразяване на логото на Европейският съюз, 
логото и слогана на програмата и позоваване, сочещо, че оперативната програма е 
съфинансирана от ЕСФ на ЕС. 

^ приемо-предавателен протокол за извършената работа; 

П1.3. По Обособена позиция 3: „Кетъринг нри организиране на тренинг-
семинарите с родители и учители на деца със СОП" 

> Кетъринг за провеждане на два двудневни тренинг -семинара. 
> В Тренинг-семинарите ще вземат участие максимум 92 учители и 20 

родители. 
> Тренинг семинарите ще се провеждат в събота и неделя в групи от по 23 

човека за учителите и максимум 20 човека за родителите. Един тренинг-семинар ще се 
проведе в рамките на 5 съботи и недели. 

> За един участник в рамките на един двудневен семинар трябва да се осигури 
четири кафе-паузи и два обяда: 

З^нвестира във вашето бъдеще! 
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Всяка кафе-пауза включва: 
кафе или чай - 1 бр. 
минерална вода - 1 бр. 
сладки или соленки 

Обяда включва: 
Предястие, основно ястие, десерт и безалкохолна напитка или минерална вода 

Изпълнителят следва да осигури и: 
> Зала за хранене за обяда с минимална площ 30 кв.м. 
> присъствие на обслужващ персонал притежаващ необходимите документи по 

Закона за храните, за сервиране и отсервиране на хранителните продукти. 
> Транспорт на участниците до залата за хранене / при отдалеченост на залата за 

хранене на повече от 500 м. от мястото на провеждане на тренинг семинарите. 

IV. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЕНИНГ-СЕМИНАРИТЕ 

Гр.Кричим обл.Пловдив общ.Кричим пл."Обединение" 5 

УГнвестира във вашето бъдеще! 
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