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Rozeznanie cenowe 3/SwD/2018
(dotyczy stanowiska psychologa prowadzącego warsztaty terapii psychospołecznej)
I. ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Inicjatyw Menedżerskich
ul. Żołnierzy Niepodległej 5/7
20-078 Lublin
NIP 712-308-96-56
REGON 060295371
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest rozeznanie cenowe za pełnienie funkcji psychologa
prowadzącego Warsztaty terapii psychospołecznej w projekcie „Start w dorosłość – to nie
takie trudne” dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11
Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie
Forma zatrudnienia – umowa zlecenie
Liczba godzin warsztatu dla 1 grupy: 2 dni x 8 godz. = 16 godz.
Maksymalna ilość grup: 5
1 godzina szkoleniowa = 45 minut
Liczba osób w grupie: 5 osób
Termin realizacji: IX 2018 (sobota-niedziela)
Miejsce szkolenia: teren województwa lubelskiego (koszty dojazdu pokrywa Wykonawca
we własnym zakresie)
Odbiorcy: uczestnicy projektu „Start w dorosłość – to nie takie trudne” – młodzież w wieku od 16 r.ż.
wzwyż przebywająca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
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Wymagania:
 ukończone studia psychologiczne
 minimum 5-letnie doświadczenie w pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym
w charakterze psychologa, przebywającą w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub
Ochotniczych Hufcach Pracy, Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, Młodzieżowych
Ośrodkach Socjoterapeutycznych, schroniskach dla nieletnich.
 doświadczenie w prowadzeniu warsztatów psychologicznych w wymiarze min. 100 godzin dla
młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym przebywającej w/w placówkach.
Zakres czynności psychologa prowadzącego Warsztaty psychologii psychospołecznej:
1.
Przeprowadzenie zajęć warsztatowych, których celem jest przeciwdziałanie zjawisku
stygmatyzacji oraz nabycie umiejętności nawiązywania dobrych relacji z ludźmi.
2.
Przygotowanie opinii wstępnej i końcowej (dla każdego uczestnika warsztatów) na podstawie
materiałów z poprzednich 2 warsztatów w zakresie nabytych umiejętności społecznych
3.
Przeprowadzenie zajęć zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Zamawiającego;
III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna posiadać:
- datę sporządzenia,
- dane kontaktowe oferenta,
- kwoty wynagrodzenia brutto (wraz ze składkami pracownika i pracodawcy) za 1 godzinę
zajęć.
- czytelny podpis oferenta
- załącznikiem do oferty powinno być CV, z którego jednoznacznie wynika spełnienie
wyżej wymienionych wymagań.
IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres
biuro@fim.org.pl, faksem na nr: 81 532 14 25 lub też dostarczona osobiście na adres:
Fundacja Inicjatyw Menedżerskich, ul. Żołnierzy Niepodległej 5/7, 20-078 Lublin do dnia
23.08.2018 do godz. 14.00.
2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
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