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ROZEZNANIE RYNKU
J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz realizująca projekt współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WO 2014-2020, nr umowy
RPOP.07.02.00-IP.02-16-001/16, pn. „Od Aktywności do Zatrudnienia - kompleksowe wsparcie osób
bezrobotnych i biernych zawodowo”, zwraca się z zapytaniem dotyczącym:

I. PRZEDMIOT ZAPYTANIA
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego
i opracowanie IPD dla 72 osób, uczestników ww. projektu, tj.: osoby powyżej 29 roku życia,
pozostające bez zatrudnienia, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, należące
do co najmniej jednej z poniższych grup:
a) Osoby powyżej 50 roku życia;
b) Kobiety;
c) Osoby z niepełnosprawnościami;
d) Osoby o niskich kwalifikacjach;
e) Osoby długotrwale bezrobotne;
f) Osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko
niepełnosprawne do 18 roku życia;
g) Migranci powrotni i imigranci.
Projekt skierowany jest do osób fizycznych mieszkających w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na
terenie województwa opolskiego - wyłącznie na terenie powiatów: prudnickiego, brzeskiego,
nyskiego, głubczyckiego, namysłowskiego. Projekt skierowany jest co najmniej do 20% osób
zamieszkujących obszary wiejskie o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej.
Dla każdego Uczestnika przewidziano 4h doradztwa zawodowego w postaci 2 spotkań po 2h,
w godzinach i terminach dopasowanych do potrzeb UP, co łącznie wynosi 288 godzin dla wszystkich
uczestników.
Wszyscy UP zostaną objęci IPD (za wyjątkiem osób posiadających aktualne IPD).
PROGRAM:
• opis obecnej sytuacji UP,
• bilans mocnych i słabych stron,
• zdiagnozowanie ścieżki rozwoju zawodowego,
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• bilans kompetencji i analiza predyspozycji,
• opracowanie IPD.
IPD stworzony zostanie w ramach procesu doradczego, będzie efektem pracy doradcy zawodowego
i UP w formie pisemnej i zawierać będzie główny cel zawodowy, cele rozwojowe, alternatywy
zawodowe, działania prowadzące do osiągnięcia ww. celów oraz terminy ich realizacji. Dokument ten
zostanie przygotowywany wraz z UP i wymaga od niego pełnej akceptacji i deklaracji w realizowaniu
poszczególnych działań. Opracowanie IPD ma na celu indywidualizację wsparcia oraz pomoc w
zakresie określenia ścieżki zawodowej. Na tej podstawie zostanie podjęta decyzja o wyborze dalszych
adekwatnych form wsparcia.
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
85312320-8 – Usługi doradztwa
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto udzielone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 I dotyczy rozeznania
rynku. Niniejsze rozeznanie rynku nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych i jest
dostępne na stronie internetowej Zamawiającego www.jcgroup.pl Zamówienie stanowiące
przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na
lata 2014-2020
III. INFORMACJE DODATKOWE
1. Trenerem pracy może być osoba, która łącznie spełnia następujące warunki - posiada co najmniej:
a) średnie wykształcenie oraz podstawową wiedzę w zakresie przepisów prawa pracy
i zatrudniania osób z niepełnosprawnościami,
b) roczne doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w formie wolontariatu,
c) 3-miesięcznie doświadczenie w bezpośredniej pracy z osobami z niepełnosprawnościami
lub przeszła szkolenie w zakresie zatrudnienia wspomaganego.
2. Miejsce szkolenia: woj. opolskie - powiaty obszaru realizacji projektu, w wynajętych
i wyposażonych salach, spełniających warunki BHP oraz odpowiadających potrzebom grupy
docelowej - sale bez barier architektonicznych, miejsce zajęć zostanie dostosowane do potrzeb
UP.
3. Termin realizacji: w okresie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia o 60 dni o ile
zaistnieją ku temu przesłanki formalno-merytoryczne.
4. Oferta cenowa powinna być przekazana mailowo na adres: info@jcgroup.pl, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszego rozeznania rynku, nie później niż do 29 września 2017 do godz.
11:00.
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