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Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia

Projekt skierowany bgdzie do p!g!g grup odbiorc6w (124 osoby):

L

2 grupy po 25 os6b w wieku 25
lekarza, w tym:

40 lat cierpiqce na otyloSd potwierdzon4 przez

-

I grupa bgdzie realizowala projekt w okresie II - VII 2020 r.
I grupa bqdzie realizowala projekt w okresie VII - XII 2020 r.;
2 grupy po 25 os6b w wieku 41 - 60 lat cierpi4ce na otyloSi polwierdzonq przez

-

lekarza" w tym:

-

realizowala projekt w okresie II - VII 2020 r.
grupa bgdzie realizowala projekt w okresie VII - XII 2020 r.;

1 grupa bgdzie

I

1 grupa 24 os6b w wieku 60+ cierpiqce na otylo6d potwierdzon4 przez lekarza (zajicia
w okesie VII - XI 2020 r.).

II.
l.

Opis nymaga6:

wykonanie analizy masy ciala dla wszystkich uczestnik6w projektu przed
rozpoczgciem i po zakof,czeniu cyklu, tj.248 arPlliz, w tym 100 analiz w okresie
II - VII 2020 r. i 148 analiz w okresie VII - XIl2020 r.
Analiza masy ciala powinna zawierai:
- wskainik BMI
- wiek metabolicznY
- masa migSni
- beztluszczowa masa ciala
- %o llttszczu

2. Kwalifikacja lekarska dla wszystkich uczestnik6w

projektu na podstawie
przeprowadzonej analizy masy ciala ptzez rozpoczgciem cyklu oraz wyrviadu
z uczestnikiem projektu.

3.

Spotkania grupowe z dietetykiem

-

I

5 spotkan po 45 min. dla kazdej z grup'

Przeprowadzenie spotkari wedlug opracow anego przez wykonawca scenariusza oraz
z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej zawierajqcej min. 10 slajd6w, kt6ra
bgdzie musiala uzyska6 akceptacjg Ministerstwa Zdrowia.

i

i

4.

Opracowanie przeprowadzenie ankiety wiedzy swiadomoSci zdrowotnej przed
rozpoczgciem i po zakoriczeniu zaj96 z dietetykiem.
Wykonawca zobowiqzany bgdzie do opracowania wynik6w powy2szej ankiety'

5.

Spotkania grupowe z psychologiem

-

l5

spotkan po 45 min' dla kazdej z grup'

Przeprowadzenie spotkaf wedlug opracow aiego przez wykonawca scenariusza oraz

zwykorzystaniemprezentacjimultimedialnejzawierajqcejmin.l0slajd6w,kt6ra
bgdzie musiala uzyskai akceptacjq Ministerstwa Zdtowia'

6.

Spotkania grupowe z trenerem personalnym - dla zterech grup (2 grupy po 25 os6b
w wieku 25 - 40 lat i 2 grupy po 25 os6b w wieku 4l - 60 tar)

a)

indoor cycling - trening odchudzaj4cy na rowerze
zakresu tgtna 1 raz w tygodniu przez 5 miesigcy:

-

pod stalym monitoringiem

-

zmniejszenie tkanki tluszczowej poprawa jgdmoSci sk6ry, zapsligganl.
chorobie wieicowej, utrata zbgdnych kilogram6w, zwigkszenie wydolnoSci
ukladu k4Zenia

b)

trening funkcjonalny

-

I

raz w tygodniu przez 5 miesigcy:

- trening imituj4cy ruchy 2ycia codziennego z wykorzystaniem przyrz4d6w
treningowych dostosowany dla os6b z otyloSci4,
- redukcja tkanki tluszczowej,
- wzmocnienie biemego ukladu ruchu obciqzonego zb7,t duh4 mas4 ciala poprawg wydajnodci w pracy oraz jakodci wykonluania czynnodci dnia
codziennego;

c)

zajgcia z fizjoterapeut4

-

I

raz w miesiqcu przez 5 miesigcy:

- trening teoretyczno - praktyczny wzmacniaj4cy gamitur krggoslupa u os6b
otyloSci4 (wzmocnienie migSni glgbokich, a wigc brzucha, poSladk6w

z

i plec6w),
- profilaktyka i terapia b6lu narz4d6w ruchu u os6b z nadwagq.
7

Warsaaty kulinarne - 2 spotkania dla kazdej z S grup w trakcie cyklu zajgi (2 grupy
w III i V 2020 r. i 3 grupy w VIII ilX2020 r.).
Przeprowadzenie warsztat6w kulinamych w wymiarze 1,5 h, kt6rych celem jest
przedstawienie czgsci teoretycznej oraz pomoc uczestnikom w przygotowaniu potraw.
Warsztaty bgd4 mialy na celu zar6wno przekazanie wiedzy w zakresie zdrowego
i racjonalnego 2ywienia jak r6wnie2 nauczerrie przygotowy,vania posilk6w.

Wykonawca zobowiqzany jest zapewnii miejsce, w kt6rym ka:2dy uczestnik ma
zapewnione swoje stanowisko do gotowania wyposazone w niezbgdne wz4dzenia.

Wykonawca powinien zapewni6 wszystkie niezbgdne produkty,

wykorzystywane na warsztatach.

III.

kt6r;

bgda

Wykonawca zobowi4zany jest do:

-

zapewnienia miejsce oraz niezbgdny sprzgt do przeprowadzenia wszystkich
zajgC,

przedlo2enia po zakoiczeniu cykl u zajEt, przez kt;td4 z grup informacj i z ich
realizacji,
tym zestawienie liczby uczestnik6w, wy
ewaluacji
przeprowadzony ch zajg6.
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