ROZEZNANIE RYNKU ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W RAMACH PROJEKTU
„TACY SAMI!” Nr postępowania: 01/SABB/2019 data: 02.01.2019 r. – uzupełnienie z dnia
30.04.2019r
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Stowarzyszenie Aktywność bez barier MIERZYN 72-006 OSIEDLE POD LIPAMI 28A
Adres strony internetowy: www.bez-barier.org
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Projekt „Tacy sami!” realizowany jest przez Stowarzyszenie "Aktywność bez barier" z siedzibą w
Mierzynie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie
Umowy z dnia 30.10.2017r. nr RPZP.07.01.00-32-K602/17-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem
Pracy w Szczecinie.
Okres realizacji projektu: 01.03.2018r. do 30.11.2019r
Obszar realizacji projektu: województwo zachodniopomorskie
Cel projektu:
Głównym celem projektu jest aktywna integracja oraz poprawa sytuacji zawodowej i społecznej 50
osób niepełnosprawnych (30 kobiet i 20 mężczyzn)o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z
niepełnosprawnością sprzężoną oraz osób z zaburzeniami psychicznymi w tym osób z
niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, biernych zawodowo oraz bezrobotnych
niezarejestrowanych w PUP, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, które są
mieszkańcami województwa zachodniopomorskiego, poprzez kompleksowe działania umożliwiające
w/w osobom aktywny udział w rynku pracy. (tj. w poradnictwie indywidualnym i grupowym,
szkoleniu oraz stażu).
Stowarzyszenie Aktywność bez barier w związku z realizacją projektu „Tacy sami!”
współfinansowanych ze środków UE, poszukuje kandydata/kandydatki – asystent osoby
niepełnosprawnej w okresie od maja do 2019 do listopada 2019 ( 3 miesięcy w podanym; forma
zatrudnienia – umowa zlecenie).
Na przedmiot zamówienia składa się:

Świadczenie usług w charakterze asystenta osoby niepełnosprawnej w ramach realizacji zadania 4 –
STAŻE ZAWODOWE: (1 osób, zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia na okres 3 miesięcy, w
wymiarze ok. 120 godzin miesięcznie . )

Termin realizacji zadania:
V-XI.2019, 3 MIESIĄCE W PODANYM TERMINIE:
Świadczenie usług w charakterze asystenta osoby niepełnosprawnej: : asystent na każdym etapie
zadania będą pomagać wybranym uczestnikom projektu (nie więcej niż dziesięciu osobom jeden
asystent) w adaptacji i asystować osobą niepełnosprawnym podczas przemieszczania się,
komunikowania, wypełniania dok. itp. Będą również wspierać i motywować uczestników. Niezbędna
będzie pomoc w dostaniu się na miejsce szkoleń, odprowadzenie do domu, przejazd środkami
komunikacji miejskiej itp.
Oferty mogą składać osoby, które spełniają następujące warunki:
Świadczenie usług w charakterze asystenta osoby niepełnosprawnej podczas realizacji staży
zawodowych
WYMAGANIA:
Wykształcenie min średnie.
OFERTA CENOWA - OFEROWANA CENA POWINNA BYĆ PODANA ZA JEDEN MIESIĄĆ , ILOŚĆ GODZIN
W MIESIĄCU KAŻDORAZOWO- ok. 120 GODZIN.
MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY
Oferta w formie załącznika do zapytania ofertowego powinna być przesłana za pośrednictwem:
poczty elektronicznej na adres: ania2_z@o2.pl (skan z podpisem), poczty, kuriera lub dostarczona
osobiście na adres: SZCZECIN UL. JAGIELLOŃSKA 37/1 do dnia: 10.05.2019 r. w zamkniętej kopercie z
dopiskiem: oferta na zapytanie nr 01/SABB/2019 - uzupełnienie.
Kopie dokumentów powinny być potwierdzone przez potencjalnego wykonawcę za zgodność z
oryginałem według następującego wzoru: Poświadczam za zgodność z oryginałem, Imię i nazwisko,
miejscowość, data.
Dokumenty wysyłane drogą mailowa powinny mieć formę skanów dokumentów oryginalnych.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI
Zawadzka Anna tel: 51305517, mail: ania_z@o2.p

