
 

 

Załącznik nr 1 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Celem głównym koordynacji działań sieci PES oraz grup roboczych – będzie zbudowanie 
platformy współpracy CIS/KIS oraz powstanie regionalnej sieć kooperacji podmiotów ekonomii 
społecznej o charakterze reintegracyjnym (CIS, KIS, ZAZ, WTZ), która stanowić będzie przestrzeń  
do wymiany doświadczeń pomiędzy pes-ami wchodzącymi w skład sieci.  
 
1. Przedmiotem zamówienia jest moderowanie i udział w spotkaniu dotyczącym koordynacji działań  
sieci PES reintegracyjnych i grup roboczych (KIS-ów, CIS-ów, WTZ-ów, ZAZ-ów), w tym do: 
a) opracowania programu spotkania, w porozumieniu z przedstawicielem Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w Zielonej Górze; 
b) moderowania i nadzorowania prac działań sieci PES reintegracyjnych i grup roboczych (CIS, KIS, 
WTZ, ZAZ); 
c) sprawowania nadzoru merytorycznego nad poprawnością wypracowanych przez sieć materiałów, 
wniosków; 
d) opracowania na 5 dni po zakończeniu spotkania, sprawozdania zawierającego inf. dot. przebiegu 
spotkania. 
 
Usługa jest współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020  
z zakresu Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS  
we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania: 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej,  
w ramach projektu pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”. 
 
2. Informacje ogólne: 
- planuje się organizację 1 spotkania w województwie lubuskim;  
- czas trwania spotkania ok. 6 godzin dydaktycznych (1 godz. dydaktyczna/ 45 min.); 
- liczba uczestników/uczestniczek ok 15. 
 
3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: przedmiot zamówienia będzie realizowany od daty 
podpisania umowy do 28 lutego 2018 r. w woj. lubuskim, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
O planowanym terminie Wykonawca zostanie poinformowany na 7 dni przed jego realizacją. 
Zamawiający dołoży wszelkich starań, żeby zaplanowany termin odpowiadał również Wykonawcy. 
 
4. Szczegółowe wymogi dot. Wykonawcy:  
- doświadczenie i praca trenerska w prowadzeniu szkoleń, spotkań, warsztatów, uwzględniających 
zagadnienia ekonomii społecznej; 
- bardzo dobrą znajomość tematyki dotyczącej PES o charakterze reintegracyjnym (rodzaje, działania 
oraz podstawy prawne); 
- znajomość dobrych praktyk podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym jako 
element strategii aktywnej polityki społecznej; 
- znajomość inicjatyw wspierających reintegracyjne podmioty ekonomii społecznej; 
- znajomość Lubuskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2015-2020; 
- znajomość Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej; 
- znajomość Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020; 
- znajomość wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020 oraz regulacji związanych z realizacją projektów i 
programów finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego; 



 

 

- znajomość podstaw prawnych dotyczących programowania ekonomii społecznej i tworzenia 
dokumentów strategicznych; 
- znajomość aktów prawnych: 
 - ustawy o zatrudnieniu socjalnym,  
 - ustawy o pomocy społecznej,  
 - ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,  
 - ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, 
 - ustawa o spółdzielniach socjalnych. 
 

 

 

 

 

 

 


