Kraków, 21.11.2018r.
Szanowni Państwo,
w związku z realizacją projektu „Po 50-tce aktywnie na rynku pracy” współfinansowanego
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi
Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020r., Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą w Krakowie, zaprasza
Państwa do złożenia oferty na przeprowadzenie poradnictwa z zakresu organizacji opieki
nad osobami zależnymi. w liczbie do 45 h zegarowych wsparcia w formie indywidualnej
dla Uczestników Projektu.
1. Opis przedmiotu zamówienia
W ramach realizacji zajęć z Uczestnikami Projektu, zapewnione jest poradnictwo z zakresu
organizacji opieki nad osobami zależnymi obejmujące kompleksowe wsparcie Uczestnika w
zakresie ułatwienia dostępu do projektu oraz wzmocnienie jego szans na aktywizację
zawodową. Ponadto, wsparcie zapewni wzrost własnej samooceny oraz pewności siebie a
także pozwoli na wypracowanie planu pomocy UP opiekującemu się osobą zależną.
Spotkanie powinno obejmować w szczególności tematykę: rozpoznania problemów
opiekuńczych u UP oraz osoby zależnej, terapię podtrzymującą, wskazanie form pomocy w
opiece nad osobą zależną, warsztaty komunikacji, wsparcie emocjonalne. Wsparcie będzie
udzielone w liczbie 45 h zegarowych ogółem, w formie indywidulanej dla 15 UP (śr. 3 h
na UP).
Wszelkie działania planowane są w okresie grudzień 2018r. – czerwiec 2020 r. i odbywać
się będą w czterech Centrach Wsparcia „Kolping” w Krakowie, Oświęcimiu, Wadowicach,
Brzesku według wspólnie ustalonego harmonogramu dostosowanego do potrzeb
Uczestników Projektu (UP).
Wymagania wobec prowadzącego (do wglądu na życzenie zlecającego usługę:
 wiedza potwierdzona studiami na kierunkach: psychologia
 doświadczenie zawodowe w dziedzinie poradnictwa psychologicznego/ doradztwa
zawodowego/aktywizacji zawodowej/coachingu - min. 1 rok w ciągu ostatnich 3 lat.
Prosimy o przesłanie CV.
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie lub na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawcę.

2. Opis sposobu przedstawienia ceny
Prosimy o przedstawienie oferty cenowej brutto za 1 godzinę zegarową poradnictwa w
zakresie opieki nad osobą zależną. Kryterium oceny oferty stanowić będzie cena.
3. Termin przedstawienia oferty upływa:28.11.2018r.

Miejsce składania ofert: Biuro Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce ul.
Żułowska 51 , 31-436 Kraków
Dopuszcza się możliwość przesłania oferty pocztą elektroniczną na adres: oferta@kolping.pl
Na kopercie lub w tytule wiadomości proszę umieścić napis „Poradnictwo - opieka nad osobą
zależną POP”
Jednocześnie informujemy, iż Oferta nadesłana po terminie nie będzie brana pod uwagę.
Załączniki:
1. Załącznik nr1 do Oferty: „Doświadczenie 1 wykonawcy”.
2. Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku zobowiązań kapitałowych lub osobowych –
3. Załącznik nr 3: Klauzula informacyjna

