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   Koszalin, 19.02.2018 r. 

Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku 

 

dotyczące ustalenia rynkowej ceny wynagrodzenia na stanowisku specjalista rozwoju osobistego podczas 

zajęć prowadzonych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w ramach projektu pn. „Samodzielność – 

moja przyszłość” realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną Koło w Koszalinie w w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Działanie: 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym,  

Numer wniosku: RPZP.07.06.00-32-K005/16 

 

Podstawowe informacje/wymagania: 

- zaplanowanie oraz przeprowadzenie poniższych zajęć, tj: 

1. Indywidualne Plany Działania (IPD) (5h x 24 osoby + ewentualne ok. 6 osób z listy rezerwowej) – 

zapoznanie się  z 24 dokumentami indywidualnych preferencji osób niepełnosprawnych intelektualnie 

(ONI) każdego z uczestników (po 2 h/na 1 dokument)  oraz przeprowadzenie 3 godzinnych spotkań 

z każdym z 24 uczestników i na tej podstawie opracowanie dla każdego z nich Indywidualnego Plan 

Działania (IPD). W przypadku uczestnictwa w projekcie przez osobę, która nie posiada dokumentacji 

dotyczącej indywidualnych preferencji specjalista przeprowadzi z nią 5 godz. zajęć. Celem IPD powinno 

być opracowanie wskazań zawierających informacje, które dziedziny życia i  umiejętności usprawniać 

i wspierać, aby poziom samodzielności był zadowalający, realny do możliwości ONI. IPD powinny 

stanowić bazę do podejmowania odpowiednich metody pracy służących efektywniejszemu procesowi 

usamodzielniania ONI podczas realizacji kolejnych działań projektowych tzw. treningów samodzielności. 

2. Zajęcia psychologiczne dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (4h / 1 tydz. x 88 tyg. x 2 mieszkania 

x 2 edycje) – przeprowadzenie zajęć psychologicznych dla dwóch sześcioosobowych grup osób 

niepełnosprawnych intelektualnie (ONI). Celem zajęć powinno być: motywowanie ONI do dalszej pracy 

nad sobą, uczenie praktycznych i skutecznych sposobów radzenia sobie ze stresem i nowymi 

obowiązkami, rozwinięcie asertywności, tworzenie atmosfery do wzajemnego wspierania się przez 

członków grupy, wspólnego rozwiązywania trudnych/spornych kwestii. Zajęcia powinny być 

przeprowadzone z użyciem różnych metod i form dostosowanych do potrzeb ONI biorąc pod uwagę ich 

predyspozycje, różnice w potrzebach i zainteresowaniach, oraz w oparciu o już wypracowane 

Indywidualne Plany Działania (tj. ćwiczenia indywidualne oraz w parach, dyskusje moderowane, 

symulacje rozmów, analiza przypadków) co powinno umożliwić zaangażowanie i aktywne włączenie do 

zajęć wszystkich uczestników.  

Specjalista po każdych zajęciach zobowiązany jest do uzupełnienia dziennika zajęć według dostarczonego 

wzoru oraz dopilnowania złożenia podpisu przez uczestników zajęć na liście obecności. Specjalista w celu 

poprawy efektywności prowadzenia pozostałych zajęć projektowych będzie przekazywał swoje 

spostrzeżenia innym trenerom w szczególności dotyczące zgłaszanych przez uczestników trudności 

i problemów. 

- planowany termin zatrudnienia: 05.03.2018– 13.04.2018 r. opracowanie 24 IPD dla zrekrutowanych 

beneficjentów oraz gotowość zatrudnienia w okresie 14.04.2018- 16.02.2020 roku – opracowanie 6 IPD 

dla kandydatów, którzy mogą przystąpić do projektu w późniejszym terminie , dla zadnia „Indywidualne 

Plany Działania (IPD)” w oparciu o umowę o dzieło oraz 03.04.2018-16.02.2020 dla zadania „Zajęcia  

 



 
 

 

psychologiczne dla osób niepełnosprawnych intelektualnie” w oparciu o umowę o pracę/um. zlecenie., 

(łącznie 704 godziny); 

 

- wymagane kwalifikacje: wykształcenie wyższe kierunkowe w danej tematyce, min. 2-letnie 

doświadczenie w prowadzeniu działań dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, doświadczenie 

w prowadzeniu spotkań indywidualnych / grupowych oraz opracowaniu wskazań psychologicznych. 

- zakres obowiązków: opracowanie materiałów oraz systematyczna współpraca z innymi trenerami 

zgodnie z opisem powyżej, comiesięczne opracowanie i przekazanie protokołu (karty czasu pracy) 

zgodnie z dostarczonym wzorem. 

 

Zwracam się do Pani/Pana z pytaniem, za jaką kwotę brutto zgodził(a)by się Pan(i) podjąć zatrudnienie 

zgodnie z informacjami określonymi powyżej. 

Oczekiwane wynagrodzenie proszę wpisać do tabeli poniżej. 

  

          Z poważaniem 

 

 

                             Kadra zarządzająca projektem 

 

stanowisko specjalista rozwoju osobistego 

Imię  

Nazwisko  

Oczekiwane wynagrodzenie brutto za 

opracowanie jednego „Indywidualnego 

Planu Działania”  (w złotych) 

 

Oczekiwane wynagrodzenie brutto za 

1 godzinę zajęć psychologicznych dla 

osób niepełnosprawnych intelektualnie 

(w złotych) 

 

Telefon kontaktowy  

Data, podpis  

 

 

 

 

 


