Projekt „Z myślą o przyszłości” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Załącznik Nr 1- opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie poradnictwa specjalistycznego
dla uczestniczek i uczestników (Beneficjentów Ostatecznych- BO) projektu „Z myślą
o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe
centra pomocy rodzinie.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) realizację indywidualnego poradnictwa zawodowego dla 76 osób (BO) w liczbie
5 godzin zegarowych na osobę- łącznie 380 godzin, którego celem jest diagnoza
predyspozycji i preferencji zawodowych, mobilizacja do podnoszenia kwalifikacji
oraz dobór odpowiednich szkoleń
2) realizację indywidualnej konsultacji psychologicznej dla 76 osób (BO) w liczbie
5 godzin zegarowych na osobę- łącznie 380 godzin, których celem jest
wzmocnienie i podniesienie wiary we własne siły i możliwości oraz opracowanie
diagnozy inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych;
3) realizację indywidualnego poradnictwa prawnego dla 76 osób (BO) w liczbie
5 godzin zegarowych na osobę- łącznie 380 godzin, którego celem jest zdobycie
wiedzy z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego i prawa cywilnego oraz
informacji o prawach i uprawnieniach służących przywróceniu samodzielności
życiowej.
3. Miejsce realizacji zamówienia:
Zajęcia odbywać się będą w pomieszczeniach Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
oraz

Powiatowego

Centrum

Pomocy

Rodzinie

w

Zduńskiej

Woli

przy

ul. Żeromskiego 3a, 98- 220 Zduńska Wola.
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4. Termin realizacji zamówienia:
Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie
do dnia 15 września 2014 r.
5. Zakres wykonywanych zadań:
1) w ramach indywidualnego poradnictwa zawodowego Zamawiający wymaga:
 przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa zawodowego BO,
 przeprowadzenia diagnozy predyspozycji i preferencji zawodowych przy
uwzględnieniu zainteresowań, kompetencji społecznych i cech temperamentu
oraz możliwości w aspekcie podejmowania decyzji życiowych i zawodowych
oraz sporządzenia opinii na piśmie dla każdego BO,
 wsparcia BO polegającego między innymi na pomocy w osiągnięciu lepszego
zrozumienia i poznania możliwości BO w odniesieniu do środowiska pracy,
wskazaniu odpowiedniego obszaru zawodowego, pomoc w odbudowie
motywacji do działania;
2) w ramach indywidualnej konsultacji psychologicznej Zamawiający wymaga:
 przeprowadzenia indywidualnej konsultacji psychologicznej BO,
 przeprowadzenia

diagnozy

inteligencji

emocjonalnej

i

kompetencji

społecznych i sporządzenie opinii na piśmie dla każdego BO,
 wsparcia BO polegającego między innymi na pomocy w przezwyciężaniu
trudności

emocjonalnych,

rozwiązywaniu

problemów

osobistych,

wzmocnieniu i podniesieniu wiary w siły i możliwości oraz podniesieniu
kompetencji życiowych i umiejętności społecznych;
3) w ramach indywidualnego poradnictwa prawnego Zamawiający wymaga:
 przeprowadzenia indywidualnych porad prawnych zgodnie z potrzebami BO,
 zapoznania BO z przepisami prawa pracy dotyczącymi zatrudniania m. in.:
rodzajami umów o pracę w tym ich zalety i wady; prawa i obowiązki
pracownika i pracodawcy, ochrona wynagrodzenia i innych należności
wynikających ze stosunku pracy, udzielanie czasu wolnego od pracy, czas
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pracy, rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika lub pracodawcę, przepisy
dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz osób stawiających
pierwsze kroki na rynku pracy, równe traktowanie w zatrudnieniu, wypadki
przy pracy,
 udzielenie informacji w zakresie prawa rodzinnego zgodnie z potrzebami BO,
 udzielenie informacji w zakresie prawa cywilnego zgodnie z potrzebami BO,
 pomocy w sporządzaniu pism, wniosków, skarg i odwołań w postępowaniach
z zakresu egzekucji administracyjnej i sądowej zgodnie z potrzebami BO.
6. Zamawiający wymaga:
1) Przygotowania

programu

dla

każdego

poradnictwa

i

przedłożenia

go Zamawiającemu w dniu zawarcia umowy.
2) Przygotowywania harmonogramu zajęć w oparciu o bezpośredni kontakt z BO
(w oparciu o dane kontaktowe uzyskane od Zamawiającego) oraz pracownikami
Powiatowego Centrum w celu zabezpieczenia sal do prowadzenia poradnictwa.
3) Przeprowadzenia co najmniej 2 spotkań z każdym BO z zastrzeżeniem,
iż spotkania te mają odbywać się w różnych terminach oraz prowadzone mają być
przez tą samą osobę prowadzącą.
Porady będą udzielane w dni powszednie od poniedziałku do piątku, w godzinach
od 0730 do 1500.
4) Zapewnienia:
a) min. 1 osoby prowadzącej indywidualne poradnictwo zawodowe posiadającej
wykształcenie wyższe o specjalności doradztwo zawodowe lub wyższe i studia
podyplomowe o specjalności doradztwo zawodowe, kwalifikacje, uprawnienia
oraz posiadającej min. 5 letnie doświadczenie w przeprowadzaniu poradnictwa
zawodowego, doświadczenie w przeprowadzaniu diagnozy predyspozycji
i preferencji zawodowych, doświadczenie w pracy z rodziną i osobami
wykluczonymi społecznie;
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b) min. 1 osoby prowadzącej indywidualne konsultacje psychologiczne
posiadającej wykształcenie wyższe psychologiczne, kwalifikacje, uprawnienia
oraz posiadającej min. 5 letnie doświadczenie w przeprowadzaniu konsultacji
psychologicznych, doświadczenie w przeprowadzaniu zajęć podnoszących
kompetencje osobiste, doświadczenie w pracy z

rodziną i osobami

wykluczonymi społecznie;
c) min. 1 osoby prowadzącej indywidualne poradnictwo prawne posiadającej
wykształcenie wyższe prawnicze, kwalifikacje, uprawnienia oraz posiadającej
min. 5 letnie doświadczenie w przeprowadzaniu poradnictwa prawnego,
doświadczenie w przeprowadzaniu zajęć podnoszących wiedzę i kompetencje
osobiste, doświadczenie w pracy z rodziną i osobami wykluczonymi
społecznie.
5) Zapewnienia wszelkich materiałów, arkuszy oceny/ diagnozy, artykułów
biurowych i piśmienniczych w ilości koniecznej do przeprowadzenia poradnictwa
dla każdego BO.
6) Przygotowania

i

druku

materiałów

dydaktycznych

dla

każdej

osoby

z naniesionymi odpowiednio logotypami, których wzór Wykonawca otrzyma
od Zamawiającego: (materiały szkoleniowe, długopis, notatnik, dodatkowe
multimedialne lub/i papierowe materiały dydaktyczne) oraz jeden komplet
tak przygotowanych materiałów dla Zamawiającego.
7. Ponadto:
1) Wykonawca zobowiązuje się do:
 prowadzenia indywidualnych kart pracy BO,
 prowadzenia harmonogramu zajęć zawierającego: imię nazwisko BO, datę
i godzinę realizacji zajęć, zakres tematyczny zajęć, podpis BO i osoby
prowadzącej zajęcia,
 prowadzenia ewidencji godzin i zadań realizowanych w ramach projektów
NSRO i jej udostępnienia Zamawiającemu.
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2) Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia wśród BO poradnictw ankiety
ewaluacyjnej na początku i na zakończenie poradnictw, oznaczonej odpowiednimi
logotypami, których wzór otrzyma od Zamawiającego.
3) Wykonawca jest odpowiedzialny za zebranie wszystkich wypełnionych przez BO
poradnictw ankiet i przekazanie ich Zamawiającemu po zakończeniu poradnictw.
4) Dokumentem

potwierdzającym

udział

w

poradnictwie

specjalistycznym

jest zaświadczenie/ certyfikat o jego ukończeniu.
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