
 

  

 

   

 

Załącznik nr 1 
 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 

1. Nazwa przedmiotu zamówienia: „Prowadzenie spotkań dotyczących skutecznej ścieżki 
reintegracji”. 

 
  Na przedmiot zamówienia składa się: 
 

a) moderowanie i udział w trzech jednodniowych spotkaniach odbywających się w Żarach dla 
przedstawicieli jednostek systemu pomocy społecznej, powiatowych urzędów pracy, podmiotów 
ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym oraz ośrodków wsparcia ekonomii społecznej 
(OWES) funkcjonujących na terenie powiatu żarskiego i żagańskiego; celem spotkań jest 
inicjowanie współpracy ww. jednostek, zwiększenie skuteczności podejmowanych działań przez 
te podmioty w procesie aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
i wzrostu zatrudnienia w sektorze ES; 

b) wypracowanie wspólnie z uczestnikami spotkań rozwiązań i zasad współpracy pomiędzy w/w 
jednostkami niezbędnych do wdrożenia ścieżek reintegracji, w szczególności rozwiązań (w tym 
niezbędnych dokumentów) i zasad współpracy (w tym zasad komunikacji i przepływu informacji) 
w zakresie: 

• diagnozowania potencjałów i barier we współpracy ww. podmiotów, 

• diagnozowanie aktualnego stanu wdrażania ścieżek reintegracji społeczno-zawodowej w ww. 
podmiotach, 

• diagnozowania potrzeb i potencjałów osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które będą obejmowane ścieżkami reintegracji (diagnozowanie przed 
uruchomieniem ścieżki), 

• doboru ścieżki reintegracji, podmiotów, które będą kolejno obejmowały wsparciem osoby 
zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

• monitorowania postępów w reintegracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym w trakcie trwania ścieżki reintegracji (diagnoza w trakcie 
trwania ścieżki), 

• ocena efektów procesu reintegracji społeczno-zawodowej po zakończeniu ścieżki reintegracji 
(diagnoza na koniec ścieżki), 

• ewentualnych zmian w realizacji ścieżki reintegracji dla poszczególnych osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; 

c) ustalenie założeń do testowego wdrożenia ścieżki reintegracji w dwóch wskazanych powiatach 
(w szczególności ramy czasowe, liczbę osób do objętych ścieżką,  zakładane efekty); 

d) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad poprawnością wypracowanych rozwiązań i zasad 
współpracy w celu wdrażania w/w ścieżek; 

e) w przypadku zaistnienia takiej potrzeby udzielanie wsparcia eksperckiego pomiędzy spotkaniami 
(zdalnie: telefonicznie i mailowo); 

f) opracowanie po każdym spotkaniu merytorycznego sprawozdania z każdego spotkania, 
zawierającego informacje o przebiegu spotkania oraz informacje  
o wypracowanych rozwiązaniach i zasadach współpracy niezbędnych do wdrożenia ścieżek 
reintegracji; 

 



 

  

 

   

 
g) opracowanie końcowego sprawozdania zawierającego wnioski, rekomendacje z procesu 

wdrażania ścieżek reintegracji. 
 
 
Usługa jest współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020  
z zakresu Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we 
wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania: 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej -  ROPS, 
w ramach projektu pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”. 
 
 
2. Informacje ogólne: 
 
- planuje się organizację 3 spotkań w formie warsztatów w Żarach w województwie lubuskim, 
- czas trwania spotkania ok. 6 godzin dydaktycznych (1 godz. dydaktyczna/ 45 min.), 
- liczba uczestników/uczestniczek ok. 15. 
 
3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:   od daty podpisania umowy do 15 września 2019 roku w 
woj. lubuskim, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. O planowanym terminie Wykonawca 
zostanie poinformowany na 14 dni przed jego realizacją. Zamawiający dołoży wszelkich starań, żeby 
zaplanowany termin odpowiadał również Wykonawcy. 
 
4. Wynagrodzenie Wykonawcy: będzie wypłacane w trzech transzach. Każda transza będzie wypłacana 
po spotkaniu, po przedłożeniu i akceptacji przez Zamawiającego merytorycznego sprawozdania, o którym 
mowa w pkt 1 f i g.  
Sprawozdania o których mowa powyżej, należy dostarczyć do Zamawiającego w ciągu 7 dni od 
zakończenia każdego ze spotkań. 
Zamawiający nie ponosi kosztów związanych z dojazdem, wyżywieniem i ewentualnym 
zakwaterowaniem Wykonawcy. Wszystkie koszty zawierają się w wynagrodzeniu Wykonawcy. 
 
 
5. Szczegółowe wymogi dot. Wykonawcy: 
 

• doświadczenie i praca trenerska w prowadzeniu szkoleń, spotkań, warsztatów, uwzględniających 
zagadnienia ekonomii społecznej, 

• doświadczenie praktyczne we współpracy z jednostkami systemu pomocy społecznej a 
powiatowym urzędem pracy oraz podmiotami ekonomii społecznej  
o charakterze reintegracyjnym, 

• znajomość treści Informatora „Ścieżki reintegracji społeczno – zawodowej  
w województwie lubuskim”, 

• bardzo dobrą znajomość tematyki dotyczącej pes o charakterze reintegracyjnym (rodzaje, 
działania oraz podstawy prawne), 

• znajomość korzyści płynących ze wspierania podmiotów ekonomii społecznej          
o charakterze reintegracyjnym przez  OWES, 

• posiadanie wiedzy i doświadczenia oraz znajomość uwarunkowań prawnych procesu reintegracji 
społeczno – zawodowej, 

• znajomość zakresu kompetencji OPS, PUP a także Centrów Integracji Społecznej, Klubów 
Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej  
i Warsztatów Terapii Zajęciowej,  



 

  

 

   

 

• znajomość inicjatyw wspierających reintegracyjne podmioty ekonomii społecznej, 

• znajomość Lubuskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2015-2020, 

• znajomość Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, 

• znajomość Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, 

• znajomość wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego   
i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego                
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020 oraz regulacji 
związanych z realizacją projektów i programów finansowych z Europejskiego Funduszu 
Społecznego, 

• znajomość aktów prawnych: 
 - ustawy o zatrudnieniu socjalnym,  
 - ustawy o pomocy społecznej,  
 - ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,  
 - ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, 
 - ustawa o spółdzielniach socjalnych. 


