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Załącznik Nr 1
do zapytania ofertowego Nr MGOPS.FE.503.23.2020

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia grupowego i doradztwa indywidualnego podnoszącego kwalifikacje zawodowe uczestnika projektu pn.: ”Centrum Usług Społecznych – nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz” realizowanego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Odbiorcami Projektu są pracownicy tut. Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu. Celem szkolenia grupowego i doradztwa indywidualnego jest nabycie nowej wiedzy, umiejętności  lub podniesienie kompetencji zawodowych. Pracownik uczestniczący w zajęciach powinien zdobyć wiedzę i umiejętności wskazane w charakterystyce szkolenia/doradztwa. Sposób prowadzenia zajęć powinien być zróżnicowany i uwzględniać poziom wiedzy uczestnika szkolenia/doradztwa. 

1. Szkolenia grupowe – dla grupy 4 osób
Program szkolenia grupowego powinien obejmować m.in.:
	Centrum Usług Społecznych w gminie Rawicz - podstawy prawne działalności, podstawy prawne zlecania usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej,
	Metody docierania do potencjalnych odbiorców oraz sposoby promocji informacji na temat działalności
	Nawiązywanie i utrzymywanie partnerstw lokalnych oraz zasady współpracy między jednostkami zajmującymi się świadczeniem usług społecznych ( w tym NGO, JST, PUP, sektor prywatny)
	Opracowanie standardów jakości usług społecznych

( w tym m.in.: wzór decyzji administracyjnych dot. odmowy zakwalifikowania do udziału w Programie Usług Społecznych, wzór decyzji administracyjnych dot. obowiązku uiszczania opłaty za usługi społeczne, wzór Umowy z Uczestnikiem korzystającym z Programu Usług Społecznych )
	Plan organizowania społeczności lokalnej z wykorzystaniem wolontariatu i samopomocy, rozeznanie potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie działań wspierających
	Program Usług Społecznych

( w tym m.in.: wysokość opłaty za usługi społeczne, osoby uprawnione do uzyskania ulg w opłacie za usługi społeczne, warunki i tryb kwalifikowania osób zainteresowanych korzystaniem z usług społecznych, sposób dokumentowania spełnienia warunków kwalikowalności, sposób monitorowania usług świadczonych w ramach Centrum Usług Społecznych, budżet )

Łącznie 24h dydaktycznych ( 6 szkoleńx4h miesięcznie).
Godzina szkolenia grupowego: 1h dydaktyczna = 60 minut. 
Ze względu na zagrożenie COVID-19 szkolenia grupowe mogą być realizowane w formie on line. 




2. Doradztwo indywidualne
Program doradztwa indywidualnego powinien obejmować m.in.:
1. Dla Organizatora Usług Społecznych  ( 1 osoba ): 
	Opracowanie wzoru Programu Usług Społecznych,
	Opracowanie standardów jakości usług społecznych,
	Diagnoza potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych,
	Zarządzanie zintegrowanym lokalnym systemem usług społecznych, tj.: planowanie, organizowanie, sposoby testowania oraz określenie rezultatów testowania, koordynowanie, realizowanie, monitorowanie i ewaluacja usług społecznych,
	Nawiązywanie i utrzymywanie partnerstwa lokalnego oraz zasady współpracy pomiędzy jednostkami zajmującymi się świadczeniem usług społecznych,
	Programowanie lokalnej polityki społecznej w obszarze usług społecznych przy pomocy publicznych i niepublicznych Wykonawców usług społecznych,
	Doradztwo indywidualne: zarządzanie zasobami ludzkimi, komunikacja  z klientem, komunikacja w zespole, metody promocji działalności CUS, sposób zarządzania CUS, plan podnoszenia kwalifikacji zespołu wdrażającego CUS,
	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i niepublicznymi Wykonawcami usług społecznych, zasady współpracy między jednostkami świadczącymi usługi społeczne (JST, NGO, sektor prywatny ). 

2. Dla Organizatora Społeczności Lokalnej ( 1 osoba ):
	Opracowanie Planu Organizowania Społeczności Lokalnej wraz z opracowaniem mapy zasobów,
	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i niepublicznymi Wykonawcami usług społecznych, zasady współpracy między jednostkami świadczącymi usługi społeczne (JST, NGO, sektor prywatny ),
	Diagnoza potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych,
	Nawiązywanie i utrzymywanie partnerstwa lokalnego oraz zasady współpracy pomiędzy jednostkami zajmującymi się świadczeniem usług społecznych,
	Programowanie lokalnej polityki społecznej w obszarze usług społecznych przy pomocy publicznych i niepublicznych Wykonawców usług społecznych,
	Opracowanie partnerstwa lokalnego,
	Doradztwo w zakresie prowadzenia działań wspierających organizowanie społeczności lokalnych z wykorzystaniem m.in.: wolontariatu i samopomocy,
	Opracowanie potencjału i potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie działań wspierających,
	Doradztwo indywidualne: z zakresu animacji lokalnej oraz innych form pracy środowiskowej.

3. Dla Koordynatorów Indywidualnych Planów Usług Społecznych ( 2 osoby ):
	Opracowanie wzorów: Indywidualnych Planów Usług ( w tym ich strukturyzacja ) decyzji administracyjnych ( w tym m.in.: w sprawie ustalenia odpłatności za usługi społeczne) ,
	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i niepublicznymi Wykonawcami usług społecznych, zasady współpracy między jednostkami świadczącymi usługi społeczne (JST, NGO, sektor prywatny ),
	Diagnoza potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych,
	Nawiązywanie i utrzymywanie partnerstwa lokalnego oraz zasady współpracy pomiędzy jednostkami zajmującymi się świadczeniem usług społecznych,
	Programowanie lokalnej polityki społecznej w obszarze usług społecznych przy pomocy publicznych i niepublicznych Wykonawców usług społecznych,
	Opracowanie planu i sposoby monitorowania realizacji usług społecznych świadczonych w ramach CUS z uwzględnieniem opinii mieszkańców,
	Doradztwo indywidualne: z zakresu komunikacji z klientem, promocja usług społecznych w środowisku lokalnym, metody rozpoznawania indywidualnych potrzeb osób zainteresowanych korzystaniem z usług społecznych, korzystanie z informacji o usługach społecznych realizowanych przez CUS i podmioty współpracujące, metody pracy z NGO, 
	Baza usług społecznych, sposób pozyskiwania i zarządzania informacjami przydatnymi dla klientów CUS. 



Łącznie 240 h dydaktycznych  (10h doradztwa indywidualnego miesięcznie dla jednego pracownika x 6 miesięcy x 4 pracowników).
Godzina doradztwa indywidualnego: 1h dydaktyczna = 60 minut. 
Ze względu na zagrożenie COVID-19 doradztwo indywidualne może być realizowane w formie on line. 

Usługi społeczne, rozumiane jako działania o których mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o realizowaniu  usług społecznych przez centrum usług społecznych ( Dz. U. 2019 poz. 1818), z zakresu m.in.: polityki prorodzinnej, wspierania rodziny, systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych, pobudzania aktywności obywatelskiej. 


Wymagania dotyczące wykonania zamówienia:

Kadra dydaktyczna prowadząca szkolenia grupowe powinna posiadać:
- tytuł magistra na kierunkach: praca socjalna, prawo, polityka społeczna, pedagogika, socjologia, politologia, politologia i nauki społeczne oraz doświadczenie w przeprowadzeniu minimum 2 szkoleń z zakresu organizowania i realizacji usług społecznych (w tym zlecania zadań publicznych).

Kadra dydaktyczna prowadząca doradztwo indywidualne powinna posiadać:
1. Dla Organizatora Usług Społecznych:
- tytuł magistra na kierunkach: praca socjalna, prawo, polityka społeczna, pedagogika, socjologia, politologia, politologia i nauki społeczne oraz
- udokumentowane minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w podmiotach wykonujących usługi społeczne, albo udokumentowane doświadczenie w przeprowadzeniu minimum 2 szkoleń z zakresu zarządzania i realizacji usług społecznych.
2. Dla Organizatora Społeczności Lokalnej:
- tytuł magistra na kierunkach: praca socjalna, prawo, polityka społeczna, pedagogika, socjologia, politologia, politologia i nauki społeczne oraz
- udokumentowane minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w organizowaniu społeczności lokalnej, albo udokumentowane doświadczenie w przeprowadzeniu minimum 2 szkoleń z zakresu organizowania społeczności lokalnej, pracy środowiskowej lub animacji społeczności lokalnej.
3. Dla Koordynatorów Indywidualnych Planów Usług Społecznych:
- tytuł magistra na kierunkach: praca socjalna, prawo, polityka społeczna, pedagogika, socjologia, politologia, politologia i nauki społeczne oraz
- udokumentowane minimum 2 letnie doświadczenie  zawodowe w podmiotach wykonujących usługi społeczne, albo udokumentowane doświadczenie w przeprowadzeniu minimum 2 szkoleń z zakresu organizowania usług społecznych lub realizacji usług społecznych.

