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         OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

     Zorganizowanie i przeprowadzenie superwizji pracy socjalnej dla 

terenowych pracowników socjalnych realizujących zadania z zakresu ustawy o 

pomocy społecznej w bezpośrednim kontakcie z klientem. 

1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 
superwizji pracy socjalnej dla terenowych pracowników socjalnych 
realizujących zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej  
w bezpośrednim kontakcie z klientem. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie superwizji dla 64 osób 
–  terenowych pracowników socjalnych. 

3. Zajęcia odbywać się będą częściej niż jeden raz w tygodniu. 
 
4. Zajęcia superwizji będą prowadzone jednorazowo przez 3 godziny 
zegarowe dla każdej grupy (łączna ilość godzin szkolenia – 108),  
w dni robocze, z wyjątkiem sobót i niedziel (łącznie 64 osoby podzielone  
na 6 grup – 4 grupy po 11 osób, 2 grupy po 10 osób, z których każda grupa 
odbędzie 6 cyklicznych spotkań, każde trwające 3 godziny zegarowe, tj. 
jedna grupa odbędzie 18 godzin superwizji). 

5. Zajęcia nie mogą rozpoczynać się przed godziną 8.00 i kończyć później  
niż o godzinie 16.00.  

6. Wykonawca zapewni pomieszczenie, w którym wykonywany będzie 
przedmiot zamówienia.  

6.1. Pomieszczenie będzie spełniało warunki wynikające z przepisów BHP  
i PPOŻ.  

6.2. Pomieszczenie będzie posiadało dostęp światła dziennego i będzie 
dostosowane do warunków klimatycznych (ogrzewane w okresie jesienno 
zimowym i zapewniona wentylacja latem). 

6.3 Pomieszczenie, o którym mowa w pkt. 6 będzie znajdowało się na 
terenie Miasta Łodzi w miejscu zapewniającym dotarcie do niego środkami 
komunikacji miejskiej. 



     7. Wykonawca przeprowadzi w ramach niniejszego postępowania 108 
godzin 
          superwizji. 

8. Wykonawca w terminie 3 dni od podpisania umowy przedstawi 
Zamawiającemu harmonogram szkolenia zawierający w szczególności 
rozbicie na poszczególne dni, godziny z podaniem nazwisk osób 
prowadzących poszczególne zajęcia superwizji i przedstawi go do akceptacji 
Zamawiającemu. 

9. Zajęcia muszą być prowadzone w języku polskim. 

10. Cele, wytyczne i standard prowadzonej superwizji będzie realizowany 
zgodnie z zapisami Rozdziału 2 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy  
i Polityki Społecznej z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie superwizji pracy 
socjalnej (Dz. U. 2016 poz. 2087).  

11. Wykonawca zapewni kadrę trenerską – co najmniej 2 osoby posiadające 
certyfikat superwizora pracy socjalnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie 
superwizji pracy socjalnej.  

12. Wykonawca zapewni materiały edukacyjne, flipchart lub tablicę, 
markery, pisaki, projektor oraz inne materiały niezbędne  
do przeprowadzenia superwizji a także „bufet kawowy” rozumiany jako 
zapewnienie napojów zimnych i/lub ciepłych dla uczestników podczas 
trwania superwizji. 

13. Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji prowadzonych zajęć  
na podstawie przeprowadzonej ankiety ewaluacyjnej wśród uczestników 
superwizji. 

14. Po zakończeniu każdych zajęć w terminie 7 dni Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu listę obecności. 

15. Po zakończeniu superwizji Wykonawca w terminie do 30 dni przedstawi 
Zamawiającemu raport ewaluacyjny z przeprowadzonych superwizji. 

 
 


