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. ] ;,,:: zaDvlanie of.ńow€ n l 1/RP0/8,1/l/20l6/X

slowalzyszen e Na Rzecz Rozwo]! PoW afu Kolbuszow§kiego ,NlL'W oparci! o za§adę konkufencyjności zwraca się z prcśbąo
pn€dstawi€nie oleńy na prżeprowadz€nie jnd}tidua]nego igr!powego doEdzlwa/poradn ctwa] psycho ogicznego, zawodow€go
oraz §ocja]nego W ramach re nt€gracji społecżne] da 40 ucz€sinikóW/Uczeslr czek prc]ektu ,Drcga do zmjan, kompleksowy
prcglam reint€glacj społeczno-zawodowej osób żagrożonych Wykuczeni€m społ€cznym z pow]alu kolbu§zowskiego W ramach
centrum lrlellaci społecżne] reaizowanego W ramach dzalana 81 Aktywna nlegracja osób żagroźonych ubóshvern ub
W}klucżen ern społ€cżnym RPo woj€wództwa podkarpack eg] nala]€ 2alĄ-2020

' Prźedmiol zamówienia obejmle lllcręści I

lczęść
PrzeprcWadzenie grupow€go doladztwa/poradn ctwa psycholog cżnego dla 40 lczesln]kóduczestniczek prcjektu,, pt Droga do
zman- konpleksowy plogńm leint€gracji §połeczno_zawodowej osób zagrcżonych lYykluczenem spolecznym z pow]atu
kolbuszowskegoz powiafu Kolbuszowskiego W larnach cenlrum lnlegracj spolecznej
] część
PrzeprcWadzenie indytdualnego i gnrpowego doradztwa zawodowego dla 40 lczesln kódlcżestniczek plojektu , pt Droga do
zman- kompleksowy pfogBm lelnt€gracji społecżno_zawodowej osób zagrcżonych wyklucz€nem spoIecżnym ż pow]atu
ko|busżowskegoz powiafu Kolbuszowski€lo W ramach cenlrum ]nlegracj spol€cznej
] ] część
Pź€prowadzenie indywidualnego i grlpowego doradziwa/poladn ctwa §oc]a nego dla 40 uczestn]kóduczesln czek prqekiu ,,

pl, Drcga do żm]an- kompeksowy ploglarr reinteglac]i spoleczno_żawodowe] osób zaglożonych Wykucz€ni€m społecznym z
powiatr.] ko buszowsk ego z powiaiu Kolbuszowski€go W raTnach Centlum nteglacji spol€cznej

2 Kody c Pv| 85312320.8 usłUgidoladztwa

3 sżczegółoły prźedmiolzamówi€nia

clęść _Wsparcie osycTologlczre _4kres Jsl.g obe - e:

1) Prżeprcwadzeni€ 2 €dycj grupowych Wa6ztatów molywacy]nych W WynriaĘe 30 h edyc]a d]a 40 lcz€slnikóW cenlium
lnlegrac]i społecżn€j łączniei 30 h/€dycja'2ed łącznie 60 h

2) Prżeprowadz€ni€ 2 edycji grupowego lrcning! kompel€rcj Unr e]ętności §połecznych W wymiaEe 48 h edycja dta 40
ucżestnikóW c€nlfum ni€glac]i społecznej]łącznie:48h/edycja'2ed Iączni€ 96 h

część ]lłoradztwo zawodowe _zakes UśłL]g ob€jm e:.

1) Prżeprowadzenie 2 edyc]igrlpolłlch Wa§ztatóW Ak§tnego Posżukiwania Placy W Wymiaźe 48 h/gflrpał0 osób )"2 grlpy
€dyc]a'2€dycj€ łącżnie 192 h dondżła załodow€go

częŚĆ l doradżtwo soc]ane _żakres UsłUg ob€jm e:

1 ) Prżeprowadz€nie 2 edycii grupowych WarszlalóW społ€czno_socja nych W Wymiaźe 3oh/edycia'2 edyc]e] {ączn e] 60 h

4 Zarnawiający dopusżcza złożen]e ofed częśc owych.
5 Temin rea izacj]lslopad 2016_§ierpień 2018r
6. Wszelk e inlomacje dotyczące leminóW przedm ofu zamóŃen a, sposobu plz ygotowania oferty itp znajduią s ę W

specyilkac]i nkóWZamóWi€niadosĘpnej naslrcni€ WWwn .kolbusżowa,Dl/zainóWenialkonkurcncVincść
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