Załącznik nr. 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
I.

Zamawiający

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
ul. Snycerska 8
91-302 Łódź
Osoba do kontaktów:
Marta Beczkowska, Michał Przybylski
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. „Osoby
niesamodzielne w województwie łódzkim” oraz „Instytucje świadczące opiekę dla pełnoletnich
osób niesamodzielnych na terenie województwa łódzkiego” zrealizowanych 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”, 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 rządowej i samorządowej oraz jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej z terenu województwa łódzkiego, w szczególności prowadzących pracę socjalną z
osobami niesamodzielnymi, politykę społeczną dotyczącą osób niesamodzielnych, instytucji
świadczących opiekę dla pełnoletnich osób niesamodzielnych, jednostek organizacyjnych
pomocy społecznej, jednostek odpowiedzialnych za realizację polityki rynku pracy,
przedstawicieli środowisk naukowych, oraz instytucji i organizacji pozarządowych, zajmujących
się działalnością na rzecz osób niesamodzielnych.

III.

Ramowy plan i harmonogram konferencji regionalnej pn. „Niesamodzielność –
szacowanie zjawiska i dostępność usług w województwie łódzkim”,

8.30 – 9.50
10.00 – 10.15
10.15 – 10.45
10.45 – 11.15

11.15 – 11.30
11.30 – 12.30

12.30 – 13.00
13.00 – 15:00

15.00– 16.00

rejestracja uczestników
powitanie uczestników
wykład wprowadzający pn. „Osoba (nie)samodzielna w teorii i praktyce działań
pomocowych”
sesja plenarna I - Narzędzie do szacowania liczby osób niesamodzielnych –
prezentacja wyników badania pn. „Osoby niesamodzielne w województwie
łódzkim”
przerwa kawowa
sesja plenarna II
1. Metody oceny stopnia i zakresu niesamodzielności – wyzwania dla
orzecznictwa i pomocy społecznej oraz propozycje narzędzi w świetle
przeprowadzonego badania pn. „Osoby niesamodzielne w województwie
łódzkim”
2. Dostępność usług dla osób niesamodzielnych w województwie łódzkim –
prezentacja wyników badania pn. „Instytucje świadczące opiekę dla
pełnoletnich osób niesamodzielnych na terenie województwa łódzkiego”
3. Teleopieka oraz inne przykłady rozwiązań wspierających samodzielność
osób w miejscu zamieszkania na podstawie rekomendacji z badania
pn. „Instytucje świadczące opiekę dla pełnoletnich osób niesamodzielnych
na terenie województwa łódzkiego”
przerwa kawowa
trzy równoległe sesje warsztatowe z udziałem ekspertów/trenerów na podstawie
wniosków i rekomendacji z badań przedstawionych podczas sesji plenarnych:
1. Sesja warsztatowa: „Jak w łatwy sposób wykorzystać Bank Danych
Lokalnych w celu oszacowania liczby osób niesamodzielnych we własnym
powiecie, gminie? – narzędzie wypracowane w badaniu oraz BDL jako
instrumenty ułatwiające pracę pracownika samorządowego”.
2. Sesja warsztatowa: „Sposoby podtrzymania samodzielności osób
z ograniczeniami funkcjonalnymi”
3. Sesja warsztatowa: „Ocena (nie)samodzielności w kontekście wywiadu
środowiskowego – jak stosować skale oceny samodzielności do oceny
sytuacji zdrowotnej?”
lunch

Konferencja będzie składała się z części plenarnej oraz sesji warsztatowych. Część plenarna zostanie
zainaugurowana przez wykład wprowadzający odnoszący się do problematyki osób
niesamodzielnych. Podczas kolejnych wykładów uczestnicy zapoznają się z wynikami i wnioskami
z badań. W ramach trzech równoległych sesji warsztatowych zostaną przedstawione praktyczne
rozwiązania dotyczące oceny stopnia niesamodzielności, pracy z osobami niesamodzielnymi oraz
szacowania skali zjawiska niesamodzielności na terenie powiatu i/lub gminy.
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 warsztatowej oraz udział w niej podczas jednodniowej konferencji regionalnej pn.
„Niesamodzielność – szacowanie zjawiska i dostępność usług w województwie łódzkim”, która
odbędzie się w dniu 19.09.2018 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 trzy niezależne części:

CZĘŚĆ I
ZADANIE: Przygotowanie i wygłoszenie wykładu wprowadzającego – „Osoba (nie)samodzielna
w teorii i praktyce działań pomocowych”
FUNKCJA

CZAS TRWANIA
WYKŁADU

WYMAGANIA
1.

Prelegent/
wykładowca

30 minut

Znajomość raportów pn.: „Osoby niesamodzielne
w województwie łódzkim”, „Instytucje świadczące opiekę dla
pełnoletnich osób niesamodzielnych na terenie województwa
łódzkiego”.

2. Posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora
habilitowanego w obszarze nauk społecznych1 i/lub
humanistycznych2;
3.

Wiedza ekspercka z zakresu problematyki osób
niesamodzielnych.

CZĘŚĆ II
ZADANIE: Przygotowanie do udziału oraz udział w sesji warsztatowej
„Sposoby podtrzymania samodzielności osób z ograniczeniami funkcjonalnymi”
na podstawie badania pn. „Osoby niesamodzielne w województwie łódzkim”,
FUNKCJA
Ekspert – specjalista
praktyk w zakresie
działań
podtrzymujących
samodzielność

CZAS TRWANIA
SESJI

WYMAGANIA
1. Znajomość raportu pn. „Osoby niesamodzielne w województwie
łódzkim”,

120 minut

2. Wykształcenie wyższe;
3. Wiedza praktyczna i doświadczenie zawodowe w zakresie
sposobów, działań, narzędzi i metod utrzymywania
samodzielności.

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.

CZĘŚĆ III
ZADANIE: Przygotowanie do udziału oraz udział w sesji warsztatowej
„Ocena (nie)samodzielności w kontekście wywiadu środowiskowego – jak stosować skale oceny
samodzielności do oceny sytuacji zdrowotnej?”
na podstawie badania pn. „Osoby niesamodzielne w województwie łódzkim”,
FUNKCJA
Ekspert – specjalista
praktyk w zakresie
stosowania narzędzi
służących ocenie
(nie)samodzielności

CZAS TRWANIA
SESJI

WYMAGANIA
1. Znajomość raportu pn „Osoby niesamodzielne
w województwie łódzkim”;

120 minut

2. Wykształcenie wyższe;
3. Wiedza praktyczna i doświadczenie zawodowe w zakresie
stosowania skal ocen (nie)samodzielności oraz wiedza
dotycząca prowadzenia wywiadu środowiskowego.

2. W ramach części I wykonawca zobowiązany będzie do:
a) Przygotowania treści wykładu oraz konspektu lub prezentacji multimedialnej
na potrzeby jednodniowej konferencji regionalnej pn. „Niesamodzielność – szacowanie
zjawiska i dostępność usług w województwie łódzkim” i przedłożenia Zamawiającemu
konspektu lub prezentacji.
b) Wygłoszenia podczas konferencji w dniu 19.09.2018 r. wykładu pn. „Osoba
(nie)samodzielna w teorii i praktyce działań pomocowych”, trwającego 30 minut,
zgodnie z przygotowanym konspektem lub prezentacją multimedialną wskazanym/ą w
pkt 2a).
3. W ramach części II - III wykonawca zobowiązany będzie do:
a) Przygotowania się merytorycznego do poprowadzenia sesji warsztatowej z udziałem
uczestników konferencji w odwołaniu do posiadanej wiedzy eksperckiej
i doświadczenia zawodowego/praktycznego mając na uwadze zakres tematyczny
właściwej dla danej części zamówienia sesji warsztatowej;

b) Czynnego udziału podczas konferencji w roli eksperta w sesji warsztatowej, trwającej
120 minut, poprzez poprowadzenie warsztatu z udziałem uczestników konferencji
odpowiednio do zakresu merytorycznego właściwej dla danej części zamówienia sesji
warsztatowej.
VII. Odbiór przedmiotu zamówienia
Odbiór zamówienia nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru po wykonaniu bez zastrzeżeń
przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę.

