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W związku z realizacją przez Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej projektu grantowego „Przez
komunikację do efektywnej współpracy" w ramach „Ścieżek Współpracy - wsparcie dla podmiotów
wdrażających współpracę międzynarodową" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, zwracamy się z prośbą o
przedstawienie oferty cenowej dotyczącej możliwości przygotowania przez Państwa:
opinii metodycznej z zakresu rozwiązywania konfliktów wraz z praktycznymi wskazówkami
do zastosowania w celu udoskonalenia produktu, tj.: Regulaminu pracy Zespołu
ds. przeciwdziałania i rozwiązywania konfliktów;
przeprowadzenia superwizji podczas testowania ww. produktu.
Celem projektu jest wdrożenie we współpracy z Partnerem ponadnarodowym mechanizmu w postaci
Zespołu ds. przeciwdziałania i rozwiązywania konfliktu. Rozwiązanie to pomoże zminimalizować
problem konfliktów na stażach oraz ograniczyć ich negatywne konsekwencje, skutkujące przerwaniem
form wsparcia w projekcie standardowym, co wpłynie na polepszenie perspektyw dotyczących
zatrudnienia uczestników projektu standardowego.
Istotne elementy dotyczące:
I. opinii metodycznej:
1. Termin opracowania opinii: 01.04 – 26.04.2021 r.
2. Zakres tematyczny:
Pozyskanie opinii, sugestii i zaleceń w ramach weryfikacji:
a. zaprezentowanych metod, narzędzi i ich praktycznego zastosowania w ramach
działań Zespołu;
b. roli członka Zespołu jako osoby rozwiązującej konflikt w relacji pracodawca – osoba
bezrobotna; wsparcia przyszłego/aktywnego stażysty podczas spotkania
przed rozpoczęciem stażu oraz w sytuacji zaistnienia konfliktu;
c. przedstawionej wstępnej wersji produktu: Regulaminu działań Zespołu
ds. przeciwdziałania i rozwiązywania konfliktów.
3. Sposób realizacji zamówienia: w Państwa siedzibie, poprzez kontakt telefoniczny, pocztę
elektroniczną, a w przypadku potrzeby kontaktu osobistego możliwość przeprowadzenia
spotkania on-line, bądź w siedzibie tutejszego Urzędu.
II. Superwizji podczas testowania produktu:
1. Termin opracowania opinii: 01.05 – 10.08.2021 r.
2. Zakres tematyczny:
Pozyskanie opinii, sugestii i zaleceń w ramach weryfikacji:
a. prawidłowości, zasadności i efektywności stosowania metod, narzędzi i sposobów
realizacji działań Zespołu ds. przeciwdziałania i rozwiązywania konfliktów zgodnie z
wstępną wersją produktu na podstawie:

https://rudaslaska.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc
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przeprowadzonej superwizji spotkań (4 spotkania trwające ok. 2 godz., łącznie
8 godzin)
członka lub 2-óch członków Zespołu z pracodawcą i przyszłym stażystą
przed rozpoczęciem stażu,
członka lub 2-óch członków Zespołu z pracodawca i stażystą w sytuacji
wystąpienia konfliktu.
Terminy powyższych spotkań w okresie 01.05-31.07.2021 r. będą
ustalane z wybranym Wykonawcą.
analizy dokumentów powstałych w wyniku przeprowadzonych ww. działań.
b. roli członka Zespołu jako osoby rozwiązującej konflikt w relacji pracodawca – osoba
bezrobotna; wsparcia przyszłego/aktywnego stażysty podczas spotkania
przed rozpoczęciem stażu oraz w sytuacji zaistnienia konfliktu;
c. przedstawionej ostatecznej wersji produktu: Regulaminu działań Zespołu
ds. przeciwdziałania i rozwiązywania konfliktów.
3. Sposób realizacji zamówienia:
a. analiza i wydanie opinii w Państwa siedzibie oraz poprzez kontakt telefoniczny, pocztę
elektroniczną, a w przypadku potrzeby kontaktu osobistego możliwość
przeprowadzenia spotkania on-line;
b. superwizja w siedzibie tutejszego Urzędu, a w przypadku znacznego zagrożenia
epidemicznego istnieje możliwość przeprowadzenia spotkania online,
c. liczba godzin dotycząca wszystkich przewidzianych działań wynosi 28 godzin.
Prosimy o przedstawienie oferty cenowej wyodrębniając osobno koszt wykonania oceny metodycznej,
jak i superwizji, uwzględniającej koszty powyższych działań wraz z kwalifikacjami kadry (doświadczenie
w zakresie rynku pracy osób zaangażowanych).
Oferta nie spełniająca ww. warunków nie zostanie przekazana do dalszej oceny.
Prosimy o ostateczne dostarczenie propozycji w wersji elektronicznej do dnia 25.03.2021 r. na adres:
Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej
ul. Ballestremów 16
41-700 Ruda Śląska
e-mail: karu@praca.gov.pl
fax.: 32 771 59 88
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Panią Marzeną Taras pod numerem
telefonu 32 771 59 51.

Wsparcie udzielone przez Fundację Fundusz Współpracy w ramach projektu „Ścieżki współpracy –
wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę ponadnarodową" współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
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