
Fundusze
Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój

Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

Część I.

usługa polegająca na przeprowadzeniu cyklu superwizii dla pracowników socjalnych w
wymiarze 108 godzin na przełomie 2018 i 2019 roku.

Część II.

Superwizia podsumowująca

Superwizja podsumowująca jest niezbędna w celu zestawienia wszystkich problemów napotkanych 
w trakcie przeprowadzenia superwizji grupowych oraz indywidualnych. Zawierać będzie elementy 
wskazówek na dalszą pracę OPS Nysa, które ukierunkowane będą głównie w oparciu o napotkane 
problemy.

1) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO CZĘŚCI I:

1. Superwizja będzie organizowana w formie cyklicznych indywidualnych i grupowych spotkań 
superwizora z pracownikami socjalnymi w okresie od sierpnia 2018 r. do grudnia 2018r. oraz 
od stycznia 2019 r. do czerwca 2019r. Dokładny harmonogram spotkań w podziale na sesje 
grupowe i indywidualne zostanie ustalony z wybranym do realizacji przedmiotu zamówienia 
Wykonawcą.

2. Usługa będzie realizowana w siedzibie Zamawiającego. Spotkania będą odbywały się w dni 
robocze, w godzinach pracy Zamawiającego. Zamawiający zapewnia odpowiednie 
pomieszczenia dostosowane do obsługi osób z niepełnosprawnościami, wyposażone w sprzęt 
i pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację zadania, gwarantujące 
bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

3. Wykonawca będzie ustalał z Zamawiającym harmonogram spotkań superwizyjnych, 
odpowiadający potrzebom zgłaszanym przez pracowników socjalnych.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji 
przedmiotu umowy zarówno przez upoważnionych pracowników Zamawiającego jak i przez 
zewnętrzne podmioty kontrolujące.

2) Opis przedmiotu część II:

2 dni 16 h

II. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY

Przedmiot zamówienia musi być realizowany przez podmiot dysponujący osobami spełniającymi 
następujące kwalifikacje:

• wykształcenie wyższe magisterskie uprawniające do wykonywania zawodu pracownika 
socjalnego lub decyzję o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym pracownika 
socjalnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 
poz. 65);

• ukończenie szkolenia dla superwizorów pracy socjalnej lub studiów podyplomowych w tym 
zakresie;

• udokumentowane referencjami prowadzenie superwizji pracy socjalnej dla 
pracowników socjalnych;



• pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
• niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
• stan zdrowia pozwalający na wykonywanie usługi objętej przedmiotem zamówienia.

Do zadań superwizora bedzie należało:

1. zawarcie kontraktu superwizyjnego pomiędzy superwizorem, a pracownikiem socjalnym;
2. przestrzeganie ustaleń zawartych w kontrakcie superwizyjnym;
3. przygotowanie i prowadzenie listy obecności wraz z zakresem godzinowym;
4. dokumentowanie sesji superwizyjnych;
5. przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych z sesji superwizyjnych po zakończeniu okresu 

współpracy celem ewaluacji pracy superwizora;
6. przedstawienie Zamawiającemu raportu ewaluacyjnego zawierającego wyniki ankiet 

ewaluacyjnych wypełnionych przez uczestników sesji oraz kopii ankiet ewaluacyjnych w 
terminie 30 dni od zakończenia okresu współpracy.

Pozostałe obowiązki superwizora:

1. realizowanie usługi w sposób staranny, skuteczny i terminowy, zgodnie z ustalonym 
harmonogramem;

2. ewidencjonowanie wykonanych godzin pracy;
3. przedstawianie dokumentów rozliczeniowych niezwłocznie po zakończeniu każdego miesiąca 

kalendarzowego;
4. utrzymywanie stałego kontaktu z Zamawiającym, w tym bieżące informowanie o wszystkich 

zaistniałych problemach;
5. przestrzeganie obowiązków wynikających z realizacji umowy, przepisów prawnych, procedur, 

standardów oraz innych obowiązujących dokumentów;
6. przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

14 maj 2018 roku
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