ROZEZNANIE RYNKU
ŚWIADCZENIE USŁUG PSYCHOLGA , DORADCY ZAWODOWEGO W RAMACH PROJEKTU
„TACY SAMI”
Nr postępowania: 08/SABB/2018 data: 26.05.2018r.
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:STOWARZYSZENIA AKTYWNOŚC BEZ BARIER MIERZYN 72-006 OŚ
POD LIPAMI 28A
Stowarzyszenie Aktywność bez barier w związku z realizacją projektu „TACY SAMI! ”,
współfinansowanego ze środków UE, poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowiska doradców
zawodowych oraz psychologów/doradców psychospołecznych.
Część I – Świadczenie usług w charakterze doradcy zawodowego
(2 os., zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia w wymiarze 200 godzin łącznie każda zatrudniona
osoba)
Część II – Świadczenie usług w charakterze psychologa
(2 os., zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia w wymiarze 200 godzin łącznie każda zatrudniona
osoba)
Zatrudnienie 2 doradców zawodowych oraz 2 psychologów dot. realizacji zadnia drugiego w ramach
projektu „TACY SAMI!” Zadanie drugie: Integracja społeczno - zawodowa przez usługi wspierające :
poradnictwo psychologiczne , psychospołeczne zawodowe.
Termin realizacji zadania: VI/2018 DO X/2018.

Projekt „TACY SAMI!” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Zachodniopomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20142020
Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej RPZP.07.00.00 włączanie społeczne i ma na celu
przyczynić się do włączania do życia zawodowo-społecznego osób niepełnosprawnych zamieszkałych
na terenie województwa zachodniopomorskiego. Projekt realizuje kompleksowe programy wsparcia:
poradnictwo psychologiczne i doradztwo zawodowe prowadzące do integracji społeczno zawodowej, szkolenie/kursy zawodowe oraz staże zawodowe.

Warunki realizacji zamówienia, do zapewnienia, których zobowiązany jest Wykonawca:
Usługa świadczona będzie podczas pięciu sześciodniowych wyjazdów szkoleniowych , każdy dla 10
osobowej grupy osób niepełnosprawnych z województwa zachodniopomorskiego, W WYZEJ
WSKAZANYM TERMINIE.
Część I – Świadczenie usług w charakterze doradcy zawodowego (zajęcia indywidualne i grupowe –
grupy 5 osobowe): OKREŚLENIE PREDYSPOZYCJI I KOMPETENCJI ZAWODOWYCH, UTOWRZENIE DLA
KAŻDEGO UCZESTNIKA PROJEKTU IPD , OKREŚLENIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH UCZESTNIKÓW,
SŁABYCH I MOCNYCH STRON, OCZEKIWAŃ I MOŻLIWOŚCI

Część II - Świadczenie usług w charakterze psychologa (zajęcia indywidualne i grupowe – grupy 5
osobowe): PODNIESIENIE MOTYWACJI, POKONYWANIE BARIER KOMUNIKACYJNYCH, NIWELOWANIE
LĘKÓW INTERPERSONALNYH, PODNIESIENIE POZIOMU SAMOOCENY, ELIMINOWANIE OSOBISTYCH
TRUDNOŚCI
Wymagania dotyczące Wykonawców poszczególnych części przedmiotu zamówienia.
Część I – Świadczenie usług w charakterze doradcy zawodowego – 2 os., zatrudnienie na podstawie
umowy zlecenia w wymiarze 200 godzin 1 osoba
WYMAGANIA:
1)Wykształcenie wyższe: socjologia, psychologia, doradztwo zawodowe, pedagogika
2) Doświadczenie: min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie doradztwa zawodowego z
osobami niepełnosprawnymi
Część II – Świadczenie usług w charakterze psychologa / doradcy psychospołecznego– 2 os.,
zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia w wymiarze 200 godzin 1 osoba
WYMAGANIA:
1) Wykształcenie wyższe : psychologia
2) Doświadczenie: min. 3 letnie doświadczenie w pracy jako psycholog doświadczenie z zakresu prowadzenia wsparcia psychologicznego dla osób niepełnosprawnych

DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW
OFERTA CENOWA
CV – ŻYCIORYS ZAWOWODY
W celu potwierdzenia spełniania kryteriów Zamawiający oczekuje przedłożenia CV zawierającego
informacje na temat posiadanego wykształcenia i kwalifikacji niezbędnych do wykonania przedmiotu
zamówienia określonego w punkcie 5 niniejszego zapytania wraz z kopią dyplomów i innych
dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY
Oferta w formie załącznika do zapytania ofertowego powinna być przesłana za pośrednictwem:
poczty elektronicznej na adres: bezbarier@wp.pl (skan z podpisem), poczty, kuriera lub też
dostarczona osobiście do Stowarzyszenie Aktywność bez barier do dnia: 05.06.2018. r. z informacją o
części zamówienia, na które składana jest oferta (CZĘŚĆ I –doradca zawodowy, CZĘŚĆ II – psycholog,
).

KONTAKT – STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚĆ BEZ BARIER 513055139
Ofert można składać osobiście w biurze projektu - Szczecin ul. Jagiellońska 37/1, za pomocą poczty
kuriera itp., lub mailowo: bezbarier@wp.pl.

