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Warszawa, dn. 02.01.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Pzp)

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m st. Warszawy w związku z prowadzeniem
„Mokotowskiego Programu Integracji Społecznej”, realizowanego w ramach projektu systemowego
1/POKL/7.1.1/2013, Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Promocja integracji społecznej”,
Działanie

7.1

"Rozwój

i

upowszechnienie

aktywnej

integracji",

Poddziałanie

7.1.1

"Rozwój

i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, składa zapytanie ofertowe dotyczące
realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu cyklu superwizji dla Zespołu ds. Asysty Rodziny oraz
Zespołu Interwencji Kryzysowej.

Cel nadrzędny: Poprawa sytuacji w 135 środowiskach rodzinnych z trudnościami wychowawczymi,
zawodowymi oraz społecznymi poprzez pracę Asystentów Rodziny oraz u 484 osób (młodzieży i dorosłych)
objętych PAL poprzez działania wspierające aktywizację zawodową, społeczną, łagodzące kryzysy w
okresie 2012 – 2015.

Opis przedmiotu zamówienia: Superwizja

ma na celu wspieranie pracy Asystentów Rodziny oraz

członków Zespołu Interwencji Kryzysowej, umożliwia wymianę doświadczeń i zapobiega wypaleniu
zawodowemu poprzez zastosowanie odpowiednich narzędzi i technik takich jak: warsztat, mini wykład,
prezentacje, omawianie indywidualnych przypadków, konsultacje zastosowanych technik pracy lub innych,
zgodnie z rozpoznanymi potrzebami grupy odbiorców.

Zajęcia będące przedmiotem zamówienia odbywać się będą:
1. dla Zespołu ds. Asysty Rodziny:
- 2 razy w miesiącu
- w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. dla Zespołu Interwencji Kryzysowej:
- 2 razy w miesiącu
- w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
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Łącznie dla Zespołu ds. Asysty Rodziny oraz Zespołu Interwencji Kryzysowej przewiduje się
zrealizowanie 60 godzin superwizji. Zamawiający przewiduje, że może zaistnieć potrzeba spotkań zarówno
grupowych jak indywidualnych.

Cele wykonania przedmiotu zamówienia:
- Zespół ds. Asysty Rodziny: skuteczna i systematyczna analiza pracy własnej Asystentów Rodziny;
wspieranie umiejętności koordynacji pracy z pojedynczymi członkami rodziny jak i z całą rodziną;
wyznaczanie realnych celów zawodowych (swoich i podopiecznym), wyznaczanie adekwatnych kierunków
pracy; indywidualizacja pracy zgodna z potrzebami podopiecznych; wymiana doświadczeń;
- Zespół Interwencji Kryzysowej: skuteczna i systematyczna analiza pracy Interwentów Kryzysowych;
wspieranie umiejętności diagnozy kryzysu, zagrożenia życia oraz pracy z klientem; przeciwdziałanie
wypaleniu zawodowemu; wyznaczanie adekwatnych kierunków pracy; indywidualizacja pracy zgodnie z
potrzebami i możliwościami klientów; wymiana doświadczeń pomiędzy Interwentami Kryzysowymi;
szczególne wsparcie Interwenta Kryzysowego w przypadku pracy z klientem zagrożonym samobójstwem.

Wymagania:
1. wiedza i doświadczenie z zakresu przeprowadzania zajęć grupowych i indywidualnych dla osób
pracujących z rodzinami, które przeżywają trudności zawodowe, społeczne i wychowawcze - z klientami
pomocy społecznej;
2. znajomość problemów rodzin, których dzieci umieszczone są w pieczy zastępczej;
3. przeprowadzenie co najmniej 60 h superwizji dla asystentów rodziny i/lub interwentów kryzysowych,
których należyte wykonanie potwierdzone zostanie przez Wykonawcę załączonymi do oferty
dokumentami np. referencjami
4. doświadczenie w pracy przy projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
5. umiejętność pracy z grupą oraz w zespole zadaniowym;
6. wysokie umiejętności interpersonalne;
7. terminowość, sumienność, punktualność, dyspozycyjność.
Miejsce: Warszawa
Wstępny termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy: 29.05.2015 r.
Termin nadesłania odpowiedzi na zapytanie ofertowe: 08.01.2015 r.
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Informacja dodatkowa:
Oferta powinna zawierać:
1. plan pracy / zakres merytoryczny każdego spotkania,
2. koszt przeprowadzenia 1 h zajęć,
3. łączną kwotę realizacji usługi,
4. CV lub inny wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji usługi;
5. dokument poświadczający uprawnienia do realizowania zajęć związanych z prowadzeniem grup
psychoedukacyjnych;
6. referencje wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych dla wykonywania ww. usługi.

Po rozpatrzeniu ofert Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z
osobami zainteresowanymi realizacji usługi, będącej przedmiotem zamówienia.
W czasie trwania zajęć, pracownicy Ośrodka będą wykonywali fotografie, które zostaną dołączone do
dokumentacji związanej z realizacją usługi.

Dane kontaktowe:
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy,
ul. Falęcka 10, 02-545 Warszawa
Mokotowski Program Integracji Społecznej,
Bartosz Domański – Kierownik Działu Pomocy Specjalistycznej
Tel. (22) 848 09 24, +48 517 208 145
e-mail: bartosz.domanski@opsmokotow.pl
www.opsmokotow.pl

