Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. Cel Projektu
Celem głównym projektu, jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 140 osób (90 K i 50 M)
znajdujących się w szczególnej sytuacji na Rynku Pracy, tj. osoby w wieku 50 lat i więcej,
kobiety, osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, zamieszkałe na obszarze powiatu
tarnowskiego – gmina Tarnów, brzeskiego i gorlickiego, w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego poprzez objęcie ich kompleksowym programem wsparcia zawodowego, których
potrzeba zastosowania zostanie zidentyfikowana jako konieczna dla poprawy ich sytuacji na
Rynku Pracy lub podjęcia zatrudnienia.
II. Nabór Uczestników Projektu (Rekrutacja):
Rekrutacja Uczestników trwa od 1 lipca 2020 do września 2021 roku
III. Wsparcie dla Uczestników Projektu (działania) obejmuje:
CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA
Identyfikacja indywidualnych potrzeb Uczestników Projektu w efekcie opracowanie
Indywidualnego Planu Działania (IPD) - (Doradcy Zawodowi) (IPD) dla 140 osób, 4
godziny na osobę, w tym diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, możliwości doskonalenia
zawodowego, w efekcie opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla każdego
Uczestnika Projektu. Ustalona ścieżka podlega każdorazowo pisemnej akceptacji Uczestnika
Projektu. Indywidualny Plan Działania to osobisty program poszukiwania zatrudnienia,
opracowany w trakcie dwustronnych ustaleń Uczestnik Projektu – doradca zawodowy. Dzięki
opracowaniu Indywidualnego Planu Działania, Uczestnik będzie znać cel i zakres wsparcia i
akceptować ustaloną ścieżkę aktywizacji zawodowej, będzie też świadomy konieczności
osobistego zaangażowania się w realizację ustalonych celów. Indywidualny Plan Działania
zawiera: charakterystykę pomocy dla Uczestnika, zaplanowaną aktywność Uczestnika w
kierunku zmian umożliwiających uzyskanie zatrudnienia, pisemny efekt ustaleń, zawierający
cele i alternatywy, zawiera działania i terminy ich realizacji. Ustalona ścieżka wsparcia
będzie pisemnie zaakceptowana przez Uczestnika. Indywidualny Plan Działania podlegać
będzie stałej weryfikacji.
Terminy spotkań ustalane będą indywidualnie z Uczestnikami Projektu.
FORMA: Kanał komunikacji powinien być dobrany indywidualnie do potrzeb i możliwości
uczestnika.
CEL: rozpoznanie aktualnej sytuacji społeczno – zaw. i precyzyjna identyfikacja potrzeb i
oczekiwań Uczestników Projektu, określenie działań do samodzielnej realizacji i terminów ich
realizacji.
Od osób zatrudnionych do realizacji wsparcia wymagane jest: posiadanie wiedzy i
doświadczenia w przygotowaniu IPD oraz znajomość metod i technik pracy z osobami
stanowiącymi grupę docelową określoną w projekcie.

Grupę docelową w projekcie stanowi: 140 osób w wieku 30 lat i więcej, należące co
najmniej do jednej z poniższych kategorii:
− 140 osób pozostających bez zatrudnienia, w tym znajdujących się w szczególnej sytuacji
na rynku pracy, tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z
niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby z niskimi
kwalifikacjami, w tym:
− osoby bierne zawodowo;
− osoby bezrobotne, w tym osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach
(wykształcenie do ISCED 3 włącznie);
− osoby w wieku 50 lat;
− osoby opiekujące się os. zależnymi.
Łącznie do zrealizowania w ramach w/w wsparcia jest 560 godzin.
Kod CPV 80500000-9
CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA
Indywidualne poradnictwo zawodowe 140 osób, 4 godziny na osobę. To wsparcie
wspomagające proces poszukiwania pracy, praca nad świadomym i samodzielnym
podjęciem przez Uczestnika decyzji dotyczącej drogi rozwoju zawodowego i dostosowania
się do wymogów rynku pracy, pomoc w trwałej zmianie postawy na aktywną;
WYMIAR: 4h/os., w zależności od indywidualnych potrzeb Uczestników, zgodnie z IPD.
Terminy spotkań ustalane będą indywidualnie z Uczestnikami Projektu.
FORMA: indywidualne spotkania.
CEL: praca nad świadomym i samodzielnym podejściem przez Uczestników decyzji
dotyczącej drogi rozwoju zawodowego i dostosowania się do wymogów Rynku Pracy, pomoc
w trwałej zmianie postawy na aktywną.
Uprawnienia: Doradca zawodowy realizując poradnictwo zawodowe indywidualne stosuje te
metody lub narzędzia, w zakresie których został przeszkolony i posiada wymagane
uprawnienia (jeżeli ich stosowanie tego wymaga).
Łącznie do zrealizowania w ramach w/w wsparcia jest 560 godzin.
Kod CPV 85312320-8
CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA
Indywidualne pośrednictwo pracy dla 140 osób, 8 godzin na osobę.
Usługa pośrednictwa pracy obejmuje:
a) przeprowadzenie wstępnej indywidualnej rozmowy z uczestnikiem projektu, mającej na
celu zebranie niezbędnych informacji w ramach wspólnego poszukiwania odpowiedniej
pracy;
b) przeprowadzanie kolejnych rozmów z uczestnikiem projektu adekwatnie do jego potrzeb;
c) pozyskiwanie ofert pracy od pracodawców i udzielanie pracodawcom informacji o
kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy;
d) wspólne z uczestnikiem projektu przeglądanie ofert pracy;
e) definiowanie celu, zakresu działań oraz terminów realizacji poszukiwań ofert pracy przez
uczestnika;

informowanie uczestników projektu o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na
regionalnym/lokalnym rynku pracy;
g) inicjowanie i organizowanie kontaktów uczestników projektu z pracodawcami.
f)

WYMIAR: średnio 8h/os., w zależności od indywidualnych potrzeb Uczestnika, zgodnie z
IPD.
Terminy spotkań ustalane będą indywidualnie z Uczestnikami Projektu.
FORMA: indywidualne spotkania z Uczestnikami.
CEL: wspieranie aktywności Uczestników w poszukiwaniu pracy, realizowany w sposób
ciągły przez cały okres udziału Uczestnika w projekcie.
Łącznie do zrealizowania w ramach w/w wsparcia jest 1120 godzin.
Kod CPV 79611000-0
CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA
Grupowe poradnictwo zawodowe dla 80 osób, 12 godzin na 10 osobową grupę. To
forma wsparcia stwarzająca warunki do efektywnego uczenia się i poszukiwania twórczych
rozwiązań podczas spotkań z innymi uczestnikami projektu. Poradnictwo grupowe powinno
dać uczestnikowi projektu możliwość oceny siebie – swych mocnych i słabych stron poprzez
zdobycie umiejętności ułatwiających pełnienie ról społecznych i zawodowych.
Poradnictwo grupowe realizowane jest w formie spotkań grupowych oraz warsztatów. Zakres
oraz tematyka spotkań zaproponowanych uczestnikowi projektu powinny być uzasadnione
przez doradcę zawodowego sporządzającego wraz z uczestnikiem IPD.
Osoba prowadząca warsztaty poradnictwa grupowego stosuje metody, narzędzia i programy,
w zakresie których została przeszkolona i posiada wymagane uprawnienia, jeżeli ich
stosowanie tego wymaga. Może również korzystać z opracowanych przez siebie autorskich
programów lub wykorzystywać dostępne programy i metody zakupione lub udostępnione
przez inne podmioty. Konieczne jest wówczas przestrzeganie praw autorskich lub nabycie
uprawnień do ich stosowania w wypadku, gdy takie uprawnienia są wymagane.
Łącznie do zrealizowania w ramach w/w wsparcia jest 96 godzin.
Kod CPV 79634000-7
CZĘŚĆ V ZAMÓWIENIA
Wsparcie motywacyjne psychologiczne (indywidualne) dla 60 osób, 10 godzin na osobę.
O potrzebie realizacji Wsparcia, decydować będzie doradca zawodowy w sytuacji pojawienia
się szczególnych przesłanek do odbycia przedmiotowego wsparcia (adnotacja w
Indywidualnym Planie Działania), celem wzmocnienia motywacji i zwiększenie samooceny,
wiary we własne możliwości, wsparcie procesu aktywizacji Uczestnika.
FORMA: coaching, indywidualne spotkania motywacyjne.
Łącznie do zrealizowania w ramach w/w wsparcia jest 600 godzin.
Kod CPV 85121270-6
CZĘŚĆ VI ZAMÓWIENIA
Praca metodą trenera zatrudnienia wspieranego dla 30 osób, 20 godzin na osobę – dla
osób mających największe problemy na rynku pracy (w szczególności: dla osób z

niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotnych, opiekujących się
osobami zależnymi, osoby 50+).
Zadania trenera zatrudnienia wspieranego:
a) zapoznaje się z potencjałem uczestnika projektu, jego sytuacją społecznozawodową,
potrzebami i aspiracjami, w celu sporządzenia trafnej opinii predyspozycji
osobowościowo-zawodowych uczestnika projektu i jego możliwości rozwojowych;
b) motywuje, analizuje i towarzyszy uczestnikowi projektu w działaniach podejmowanych w
ramach Indywidualnego Planu Działania;
c) pracuje nad wieloma obszarami aktywności życiowej uczestnika projektu: pracą,
edukacją, rodziną, czasem wolnym;
d) nawiązuje kontakty z pracodawcami, urzędami pracy oraz innymi instytucjami rynku
pracy w celu pozyskiwania miejsc pracy dla konkretnych uczestników projektu;
e) po znalezieniu pracy wprowadza uczestnika do zakładu pracy poprzez zapoznawanie go
z procedurami i warunkami zatrudnienia oraz zadaniami na określonym stanowisku;
f) na bieżąco monitoruje adaptację uczestnika w miejscu pracy i pomaga w rozwiązywaniu
ewentualnych problemów.
FORMA: indywidualne spotkania, coaching.
Łącznie do zrealizowania w ramach w/w wsparcia jest 600 godzin.
Kod CPV, 853000002
CZĘŚĆ VII ZAMÓWIENIA
Wsparcie w postaci zatrudnienia wspomaganego dla 5 osób, 40 godzin na osobę na
osobę. Skierowane do osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Trener Pracy
towarzyszyć będzie Uczestnikowi w miejscu pracy i poza nim.
Zakresem wsparcia jest:
a) motywowanie i aktywizacja osoby z niepełnosprawnościami,
b) zapewnienie jej wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego i wypracowania profilu
zawodowego,
c) wsparcie w poszukiwaniu pracy i kontaktach z pracodawcami,
d) wsparcie po uzyskaniu zatrudnienia w zakresie poradnictwa.
Celem wsparcia jest uzyskanie oraz utrzymanie zatrudnienia przez Uczestnika.
FORMA: coaching.
Łącznie do zrealizowania w ramach w/w wsparcia jest 200 godzin.
Kod CPV 85312510-7

