Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
I.

Zamawiający

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
ul. Snycerska 8
91-302 Łódź
Osoba do kontaktów:
Kamila Brzezińska-Krakowiak, Maciej Tomczak
obserwatorium@rcpslodz.pl
tel. (042) 203 48 34, 203 48 43
II.

Kontekst przedmiotu zamówienia

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi organizuje konferencję, której celem jest
upowszechnienie wyników, wniosków i rekomendacji z dwóch badań naukowych pn. „Potrzeby
osób w wieku 60+ z terenu województwa łódzkiego” oraz „Sytuacja opiekunów rodzinnych
w kontekście sprawowania opieki nad osobami w wieku 60+ z terenu województwa łódzkiego”
zrealizowanych w 2017 roku na zlecenie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
w ramach działalności Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej.
Badania były realizowane w ramach projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata
2014-2020 na rok 2017”, podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów
terytorialnych”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020, Osi priorytetowej XII Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji.
Planowana konferencja będzie wydarzeniem skierowanym do przedstawicieli:


jednostek administracji samorządowej odpowiedzialnych za wdrażanie RPO WŁ na lata 20142020,



organów administracji samorządowej oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
z terenu województwa łódzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem przedstawicieli
Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Ośrodków Pomocy Społecznej oraz jednostek
odpowiedzialnych za politykę rynku pracy,



instytucji i organizacji, w tym pozarządowych, zajmujących się udzielaniem pomocy i wsparcia
osobom w wieku 60+ i ich opiekunom nieformalnym (rodzinnym) i formalnym na terenie
województwa łódzkiego,



innych podmiotów sfery publicznej, które prowadzą działalność na rzecz środowiska
społecznego seniorów w województwie łódzkim i nieformalnych opiekunów osób
niesamodzielnych.
III.

Ramowy plan i harmonogram konferencji pn. „Potrzeby mieszkańców województwa
łódzkiego w wieku 60+ i opiekunów rodzinnych osób niesamodzielnych 60+”

08.30 – 09.50

rejestracja uczestników

Sesja plenarna
10.00 – 10.15

powitanie uczestników

10.15 – 10.45

wykład wprowadzający – polityka społeczna wobec osób w wieku 60+
i opiekunów rodzinnych niesamodzielnych osób w wieku 60+

10.45 – 11.00

przerwa kawowa

11.00 – 12.00

sesja plenarna I – prezentacja wyników badania „Potrzeby osób w wieku 60+
z terenu województwa łódzkiego”

12.00 – 13.00

sesja plenarna II – prezentacja wyników badania „Sytuacja opiekunów
rodzinnych w kontekście sprawowania opieki nad osobami
w wieku 60+ z terenu województwa łódzkiego”.

13.00 – 13.30

przerwa kawowa

Sesje dyskusyjne z udziałem ekspertów
(prowadzone równolegle) prowadzone na podstawie wniosków i rekomendacji z badań
13.30 – 15.00

sesja dyskusyjna: „Działania regionalne i lokalne na rzecz osób w wieku 60+ –
możliwości, wyzwania”

13.30 – 15.00

sesja dyskusyjna: „Jak wspierać opiekunów osób w wieku 60+? – wyzwania dla
polityki samorządowej”

15.00 – 16.00

lunch

Konferencja będzie składała się z części plenarnej oraz sesji dyskusyjnych. Część plenarna zostanie
zainaugurowana przez wykład wprowadzający odnoszący się do problematyki osób w wieku 60+
oraz opiekunów rodzinnych osób w wieku 60+. Podczas kolejnych wykładów uczestnicy zapoznają
się z wynikami i wnioskami z badań. W ramach dwóch równoległych sesji dyskusyjnych zostaną
omówione możliwości wdrożenia rekomendacji oraz kwestie dotyczące kształtowania polityki
lokalnej i regionalnej na rzecz osób w wieku 60+ a także opiekunów rodzinnych niesamodzielnych
osób w wieku 60+.
Wyniki badań i rekomendacje upowszechniane podczas konferencji stanowią źródło wiedzy dla
Instytucji Zarzadzającej RPO WŁ 2014-2020, w szczególności na potrzeby ukierunkowania konkursów
i określania kryteriów wyboru projektów przeznaczonych do dofinansowania. Treści przekazywane
podczas konferencji to także źródło wiedzy dla potencjalnych beneficjentów środków unijnych.
IV.

Przedmiot i miejsce realizacji zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie oraz wygłoszenie wykładu lub/i przygotowanie
do sesji dyskusyjnej oraz udział w niej podczas jednodniowej konferencji pn. „Potrzeby
mieszkańców województwa łódzkiego w wieku 60+ i opiekunów rodzinnych osób
niesamodzielnych 60+”, która odbędzie się w dniu 22.08.2018 roku w mieście Łodzi.
V.

Informacje ogólne

Zamówienie realizowane jest w ramach podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych
obserwatoriów terytorialnych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2
System Realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014 – 2020 na rok
2018”.
VI.

Opis przedmiotu zamówienia

1. Zamówienie jest podzielone na siedem niezależnych części:.

ZADANIE: Przygotowanie i wygłoszenie wykładu wprowadzającego – polityka społeczna wobec
osób w wieku 60+ i opiekunów rodzinnych niesamodzielnych osób w wieku 60+
CZĘŚĆ
ZAMÓWIENIA

FUNKCJA

CZAS
TRWANIA
WYKŁADU

WYMAGANIA

1.

I

Prelegent/
wykładowca

30 minut

Znajomość raportów pn: „Potrzeby osób w wieku
60+ z terenu województwa łódzkiego”
oraz „Sytuacja opiekunów rodzinnych w kontekście
sprawowania opieki nad osobami w wieku 60+ z
terenu województwa łódzkiego”.

2. Posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora
habilitowanego w obszarze nauk społecznych1 i/lub
humanistycznych2;
3. Wiedza ekspercka z zakresu polityki społecznej na
rzecz osób 60 + i opieki nad niesamodzielnymi
osobami w wieku 60+

1

Każdorazowo kiedy w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia mowa o obszarze nauk społecznych
należy przez to rozumieć następujące dziedziny i dyscypliny naukowe: dziedzinę nauk społecznych, w jej
ramach – nauki o bezpieczeństwie, nauki o obronności, nauki o mediach, nauki o polityce, nauki o polityce
publicznej, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, pedagogikę, psychologię, socjologię; dziedzinę nauk
ekonomicznych, w jej ramach – ekonomię, finanse, nauki o zarządzaniu, towaroznawstwo; dziedzinę nauk
prawnych, w jej ramach – nauki o administracji, prawo, prawo kanoniczne.
2

Każdorazowo kiedy w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia mowa o obszarze nauk humanistycznych
należy przez to rozumieć następujące dziedziny i dyscypliny naukowe: dziedzinę nauk humanistycznych, w jej
ramach – archeologię, bibliologię i informatologię, etnologię, filozofię, historię, historię sztuki, językoznawstwo,
kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o rodzinie, nauki o sztuce, nauki o zarządzaniu, religioznawstwo;
dziedzinę nauk teologicznych.

ZADANIE: Przygotowanie do udziału oraz udział w sesji dyskusyjnej
„Działania regionalne i lokalne na rzecz osób w wieku 60+ – możliwości, wyzwania”
na podstawie badania pn. Potrzeby osób w wieku 60+ z terenu województwa łódzkiego
CZĘŚĆ
ZAMÓWIENIA

FUNKCJA

CZAS
TRWANIA
SESJI

WYMAGANIA

1. Znajomość raportu pn. „Potrzeby osób w wieku 60+
z terenu województwa łódzkiego”,
II

Ekspert naukowy

90 minut

2. Posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora
w obszarze nauk społecznych i/lub
humanistycznych;
3. Wiedza naukowa z zakresu problematyki osób 60+.

III

Ekspert – specjalista
praktyk w zakresie
działań dotyczących
edukacji,
aktywizacji i/lub
integracji społecznej
osób w wieku 60 lat
i więcej

IV

Ekspert – specjalista
praktyk w zakresie
działań dotyczących
opieki senioralnej
(osób w wieku 60
lat i więcej)

1. Znajomość raportu pn. „Potrzeby osób w wieku 60+
z terenu województwa łódzkiego”,
90 minut

2. Wykształcenie wyższe;
3. Wiedza praktyczna i doświadczenie zawodowe
w zakresie działań dotyczacych edukacji, aktywizacji
i/lub integracji społecznej osób w wieku 60+.

1. Znajomość raportu pn. „Potrzeby osób w wieku 60+
z terenu województwa łódzkiego”,
90 minut

2. Wykształcenie wyższe;
3. Wiedza praktyczna i doświadczenie zawodowe w
zakresie działań dotyczących opieki senioralnej (osób
w wieku 60+).

ZADANIE: Przygotowanie do udziału oraz udział w sesji dyskusyjnej
„Jak wspierać opiekunów osób w wieku 60+? – wyzwania dla polityki samorządowej”
na podstawie badania pn. Sytuacja opiekunów rodzinnych w kontekście sprawowania opieki nad
osobami w wieku 60+ z terenu województwa łódzkiego
CZĘŚĆ
ZAMÓWIENIA

FUNKCJA

CZAS
TRWANIA
SESJI

WYMAGANIA

1. Znajomość raportu pn. „Sytuacja opiekunów
rodzinnych w kontekście sprawowania opieki nad
osobami w wieku 60+ z terenu województwa
łódzkiego”;
V

Ekspert naukowy

90 minut

2. Posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora
w obszarze nauk społecznych i/lub
humanistycznych i/lub medycznych i nauk o
zdrowiu3;
3. Wiedza naukowa z zakresu opieki senioralnej, w
tym opieki rodzinnej nad osobami starszymi.

VI

VII

3

Ekspert – specjalista
praktyk w zakresie
działań dotyczących
upowszechniania
problematyki opieki
nad osobami
niesamodzielnymi w
wieku 60 lat i więcej
Ekspert – specjalista
praktyk w zakresie
działań
wspierających,
świadczonych na
rzecz opiekunów – w
szczególności
rodzinnych – osób
niesamodzielnych w
wieku 60 lat i więcej

1.

90 minut

Znajomość raportu pn „Sytuacja opiekunów
rodzinnych w kontekście sprawowania opieki nad
osobami w wieku 60+ z terenu województwa
łódzkiego”;

2. Wykształcenie wyższe;
3. Wiedza praktyczna, działalność społeczna dotycząca
upowszechniania problematyki opieki nad osobami
niesamodzielnymi w wieku 60 lat i więcej
1.

90 minut

Znajomość raportu pn. „Sytuacja opiekunów
rodzinnych w kontekście sprawowania opieki nad
osobami w wieku 60+ z terenu województwa
łódzkiego”;

2. Wykształcenie wyższe;
3. Wiedza praktyczna i działalność na rzecz
opiekunów – w szczególności rodzinnych – osób
niesamodzielnych w wieku 60 lat i więcej

Każdorazowo kiedy w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia mowa o obszarze nauk medycznych
i nauk o zdrowiu należy przez to rozumieć następujące dziedziny i dyscypliny naukowe: dziedzinę nauk
medycznych, w jej ramach – biologię medyczną, medycynę, stomatologię, dziedzinę nauk farmaceutycznych,
dziedzinę nauk o zdrowiu, dziedzinę nauk o kulturze fizycznej.

2. W ramach części I wykonawca zobowiązany będzie do:
a) Przygotowania treści wykładu oraz konspektu lub prezentacji multimedialnej
na potrzeby jednodniowej konferencji pn. „Potrzeby mieszkańców województwa
łódzkiego w wieku 60+ i opiekunów rodzinnych osób niesamodzielnych 60+” w
odniesieniu do współczesnych podejść w polityce społecznej – senioralnej, dotyczących
rozwiązań na rzecz osób w wieku 60+, a także opiekunów rodzinnych niesamodzielnych
osób w wieku 60+ i przedłożenia Zamawiającemu konspektu lub prezentacji.
b) Wygłoszenia podczas konferencji w dniu 22.08.2018 r. wykładu pn. Polityka społeczna
wobec osób w wieku 60+ i opiekunów rodzinnych niesamodzielnych osób w wieku 60+,
trwającego 30 minut, zgodnie z przygotowanym konspektem lub prezentacją
multimedialną wskazanym/ą w pkt 2a.
3. W ramach części II - VII wykonawca zobowiązany będzie do:
a) Przygotowania się merytorycznego do uczestnictwa w sesji dyskusyjnej z udziałem
specjalistów danej problematyki i uczestników konferencji z uwzględnieniem treści
(w szczególności wniosków i rekomendacji) raportów:
 „Potrzeby osób w wieku 60+ z terenu województwa łódzkiego” dla części od II do
IV zamówienia
oraz
 „Sytuacja opiekunów rodzinnych w kontekście sprawowania opieki nad osobami
w wieku 60+ z terenu województwa łódzkiego” dla części od V do VII zamówienia
oraz w odwołaniu do posiadanej wiedzy eksperckiej i doświadczenia
zawodowego/praktycznego mając na uwadze zakres tematyczny właściwej dla danej
części zamówienia sesji dyskusyjnej;

b) Czynnego udziału podczas konferencji w roli eksperta w sesji dyskusyjnej, trwającej
90 minut, poprzez zabieranie głosu w dyskusji z udziałem specjalistów danej
problematyki i uczestników konferencji odpowiednio do zakresu merytorycznego
właściwej dla danej części zamówienia sesji dyskusyjnej;
4. Wykonawca może złożyć oferty na wszystkie części (od I do VII), przy czym w każdej części od
II do VII wskaże inną osobę.
Jedna osoba nie może realizować więcej niż jednej części zamówienia od II do VII.
Osoba wskazana przez Wykonawcę do realizacji I części zamówienia może realizować jedną
z części zamówienia od II do VII.

VII.

Odbiór przedmiotu zamówienia

Odbiór zamówienia nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru po wykonaniu bez zastrzeżeń
przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę.

