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Oszacowanie warto6ci zam6wienia
Osrodek Pomocy Spotecznej w Gryfinie, zwraca siq z pro5bq o oszacowanie warto6ci zam6wienia realizacji
polegajqcego
na Swiadczeniu pracy w charakterze qnimatora lokalnego w ramach projektu systemowego
zadania
spolecznego w powiecie gryfiriskim" finansowanego ze Srodk6w Europejskiego Funduszu
wykluczenia
,,Minimalizacja
Spolecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki Priorytet Vll, Dziatanie 7,1. Rozw6j iupowszechnianie
powszechnej integracji, Poddzialanie 7.L.2 Rozwoi i upowszechnianie powszechnej integracji przez powiatowe centra
pomocy spolecznej,
Opis przedmiotu zam6wienia:

Przedmiotem zam6wienia jest Swiadczenie pracy w charakterze animatora lokalnego w miejscowo6ci Sobiemy3l w gminie
Grvfino w liczbie okolo 40 godzin miesiqcznie, tqcznie okolo 120 godzin. Praca Swiadczona gf6wnie w miejscowo5ci
SobiemvSl.

Wvmagania:
wyksztalcenie wy2sze,
posiadanie doSwiadczenia w pracy z osobami wykluczonymi spotecznie lub zagroionymi wykluczeniem

7,
2,
3.

4,
5.
6.
7,
8.

spofecznym,

posiadanie do(wiadczenia w organizacji spotecznoSci lokalnej tl.zajqi kulturalnych, sportowych, edukacyjnych
itp.,
umiejqtnoSi organizowania zajqi w Srodowisku otwartym,
latwoii nawiqzywania kontakt6w,
kreatywno6i, wykazywanie wlasnej inicjatywy w pracy Srodowiskowej,
dyspozycyjno5i, niekaralnoii, nieposzlakowana opinia spoteczna,
mile widziane referencie,

Zakres czvnnoSci:

L,
2,
3.
4.
5.
6.

analiza potrzeb Srodowiska na podstawie informacji zebranych przez OSrodek Pomocy Spotecznej w Gryfinie oraz
innych os6b zwiqzanych z miejscowoSciq Sobiemysl, .
nakreSlenie profilu spolecznoSci - poznanie lokalnych mieszkaric6w, udogodnie6, historii, problem6w,
wypracowanie wsp6lnych cel6w ze Srodowiskiem lokalnym, na podstawie zgromadzonych diagnoz,
praca Srodowiskowa majqca na celu poprawq funkcjonowania spoteczno5ci lokalnej,
organizacja dw6ch spotka6/ imprez integracyjnych na terenie miejscowo3ci Sobiemy6l stu2qcych integracji
Srodowiska oraz przeciwdziataniu wykluczenia spotecznego,

prowadzenie niezbqdnej dokumentacji

tj. sporzqdzenie pisemnej analizy,

dokumentacja spotkari/ dzialaf,

sporzqdzenie listy obecnoSci, sprawozdawczoSi na zakoriczenie pracy.
Okres reaf izacji uslugi: sierpieri

-

paidziernik 2OL4 r.

Pozyskane informacje zostanA wykorzystane wylqcznie w celu weryfikacji szacunku bud2etu przeznaczonego na wykonanie
dziatania,

Termin i miejsce zloienia propozycji cenowej:
lnformacjq o kalkulacji cenowej z podaniem ceny brutto nale2y zloiy( w formie pisemnej, w jqzyku polskim w siedzibie
Osrodka Pomocy Spolecznej w Gryfinie ul. t u2ycka 12 -w sekretariacie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.07.2014 r,,
do godziny 1-5.30 lub przeslai drogq listownq (decyduje data wplywu do O5rodka Pomocy Spolecznej w Gryfinie) lub drogq

email:

wterminie doI7.O7'2014r.

Niniejsze zapytanie mo na celu rozpoznqnie rynku i oszocowonie wortoSci zam6wienio, Zapytanie nie stanowi oferty w
art, 56 Kodeksu Cywilnego, jak r6wnie2 nie jest ogloszeniem w rozumieniu ustowy Prowo zam6wieri publicznych.
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