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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dwóch spotkań informacyjnych na temat uwzględniania 

ekonomii społecznej w dokumentach strategicznych jednostek samorządu terytorialnego. 

 

Szczegółowy zakres zadań: 

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia dwóch spotkań informacyjnych realizowanych na 

terenie województwa lubuskiego w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.  

Spotkania mają na celu zachęcenie samorządów terytorialnych do korzystania z narzędzi ekonomii 

społecznej oraz potencjału lokalnych podmiotów ekonomii społecznej przy tworzeniu dokumentów 

strategicznych i realizowaniu zadań samorządu terytorialnego. W trakcie spotkań powinny zostać 

poruszone następujące zagadnienia:  

– możliwe zakresy współpracy pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej a JST przy realizacji 

zadań publicznych w tym zadań pomocy społecznej; 

– możliwe formy współpracy; 

– korzyści płynące ze wspierania rozwoju ekonomii społecznej przez jednostki samorządu 

terytorialnego; 

– przykłady dobrych praktyk dokumentów strategicznych uwzgledniających ekonomię społeczną 

jako czynnik rozwoju z terenu całego kraju. 

 

Odbiorcy usługi: 

Odbiorcami usługi są przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego. W każdym spotkaniu będzie 

uczestniczyło ok. 15 osób, w tym pracownicy odpowiedzialni za przygotowywanie diagnoz społecznych 

i dokumentów strategicznych w jednostkach organizacyjnych gmin i powiatów. 

 

Termin i miejsce świadczenia usługi: 

Spotkania odbędą  się w terminie: październik – listopad 2021 r. na terenie województwa lubuskiego. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu realizacji usługi. O konkretnych terminach i 

miejscach spotkań Zamawiający będzie informował minimum 7 dni przed  planowanym spotkaniem. 

Zamawiający nie ponosi kosztów związanych z dojazdem, wyżywieniem, zakwaterowaniem. Wszystkie 

koszty zawierają się w wynagrodzeniu eksperta. 

 

Wymiar godzinowy świadczonej usługi: 

Każde spotkanie obejmuje 5 godzin dydaktycznych (1 godz. dydaktyczna zajęć jest równa 45 min.) 

 

 

 



 

  

 

   

 

Szczegółowe wymagania dotyczące Wykonawcy: 

1) doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, spotkań, warsztatów, zajęć uwzględniających zagadnienia 

z  obszaru ekonomii społecznej (udokumentowane przeprowadzenie min. 50 godz. w ostatnich 3 

latach przed upływem terminu składania oferty); 

2) doświadczenie w tworzeniu lub konsultowaniu dokumentów strategicznych uwzględniających 

zagadnienia z obszaru ekonomii społecznej (wymagany udział w tworzeniu/konsultowaniu minimum 

3 dokumentów w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania oferty);  

3) znajomość: 

– Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności 

Społecznej (KPRES); 

– Lubuskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2021-2023 (LPRES); 

– Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) 

– ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 920) 

– ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz.U. z 2021 r. 

poz. 1057) 

– ustawy z dnia z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 485) 

– ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. 

Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) 

– ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1876). 

– Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 176). 

 

 
 
 


