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Załącznik nr 1 do zapytania o cenę nr 1 /11.1/2017 

 
Przedmiot zamówienia  
 
 
Informacja o projekcie „Bądźmy aktywni zawodowo i społecznie!” finansowanego 

w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Działanie 

11.1 Aktywne włączenie. 

 

1. Celem głównym projektu jest aktywne włączenie poprzez promowanie równych szans oraz aktywne 

uczestnictwo i zwiększanie szans na zatrudnienie 50 uczestników projektu – osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu woj. lubelskiego (w tym min. 30% z powiatów: 

bialski, chełmski, krasnostawski, lubartowski, hrubieszowski, janowski, opolski), w tym: 50 os. 

niepełnosprawnych i z wykształceniem co najwyżej średnim, w tym: 25 osób pozostających bez 

zatrudnienia oraz 25 osób bezrobotnych należących do III grupy sprofilowanej przez kompleksowe 

wsparcie. 

2. Projekt skierowany jest do 50 osób (26 kobiet, 24 mężczyzn) zamieszkujących woj. lubelskie, w tym 

min. 30% z powiatów: bialski, chełmski, krasnostawski, lubartowski, hrubieszowski, janowski, opolski), 

w tym: 50 os. niepełnosprawnych i z wykształceniem co najwyżej średnim, w tym: 25 osób 

pozostających bez zatrudnienia oraz 25 osób bezrobotnych należących do III grupy 

3. W ramach projektu oferowane są: 

 Diagnoza potrzeb 

 Poradnictwo zawodowe z IPD 

 Trening podstawowych kompetencji społecznych 

 Warsztaty – techniki aktywnego poszukiwania pracy 

 Wysokiej jakości szkolenia zawodowe 

 Pośrednictwo pracy 

4. Okres realizacji projektu: 01.12.2016r.-31.12.2017. 

5. Przewidywana ilość beneficjentów ostatecznych: 50 osób 

 
II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia są usługi doradcze w obszarze: 
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1. Indywidulana diagnoza potrzeb dla min. 10 (maks. 55) Uczestników projektu „Zdobądź 

zatrudnienie!” (min: 15U x 1h = 15h; maks. 55U x 1h= 55h).  

Diagnoza ma na celu określenie deficytów wiedzy, kompetencji, umiejętności pozwalające na 
dostosowaniu proponowanego wsparcia w projekcie do indywidualnych potrzeb uczestników. Wyniki 
diagnozy umożliwią rozpoczęcie etapu formowania grup szkoleniowych o podobnych deficytach. 

 

2. Grupowy Trening podstawowych kompetencji społecznych dla min. 1 grupy 

dziesięcioosobowej (maks. 5 grup), (min: 1gr x 24h = 24h, maks. 5gr x 24h = 120h). 

Zajęcia mają na celu doskonalenie kompetencji komunikacyjnych, rozpoznawanie 

podstawowych emocji, rozpoznawanie emocji u innych i autokontrolę emocji własnych, naukę 

asertywnego wyrażania własnych potrzeb oraz szanowania zdania innych ludzi, budowę 

swojego pozytywnego wizerunku, uświadomienie znaczenia sposobu mówienia i postawy ciała 

na odbiór przez inne osoby. 

 

3. Indywidulane Poradnictwa zawodowego z IPD dla min. 10 (maks. 50) Uczestników 

projektu „Zdobądź zatrudnienie!” (min: 10U x 4h = 40h; maks. 50U x 4h= 200h).  

Usługa ma na celu pomoc w uzyskaniu informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach 

szkolenia i kształcenia, porady ułatwiające wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcia 

zatrudnienia. Ma zostać sporządzony bilans predyspozycji, umiejętności i kompetencji 

zawodowych, diagnoza indywidualnych potrzeb aktywizacyjnych, itp.,  

 

4. Grupowe Warsztaty – techniki aktywnego poszukiwania pracy dla min. 1 grupy 

dziesięcioosobowej (maks. 5 grup), (min: 1gr x 16h = 16h, maks. 5gr x 16h = 80h). 

Zajęcia mają obejmować: tworzenie aplikacji, autoprezentację, techniki i metody rekrutacji, 

umiejętność stwarzania pozytywnego kontaktu z pracodawcą, prowadzenie rozmowy 

kwalifikacyjnej, zasady asertywności, strategie pokonywania barier w uzyskiwaniu 

zatrudnienia. 

 

5. Indywidualnego Pośrednictwo pracy dla min. 10 (maks. 50) Uczestników projektu 

„Zdobądź zatrudnienie!” (min: 10U x 3h = 30h; maks. 50U x 3h= 150h).  

Pośrednictwo ma na celu przygotowanie wstępnych ofert pracy, dokumentów aplikacyjnych i 

bezpośrednią pomoc z znalezieniu miejsc stażowych i zatrudnienia dla Uczestników Projektu. 

 


