
 

 

 

 

 

 

Białystok, dnia 20.03.2012 r. 

ROPS.IV.POKL.3321.1/8/2012 

 

Dotyczy: zapytania ofertowego na przeprowadzenie „Superwizji dla pracowników dps”  

w ramach projektu „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy- szkolenia oraz specjalistyczne 

doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie 

aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji 

społecznej. 

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza Superwizorów do złożenia 

oferty na przeprowadzenie superwizji dla pracowników domów pomocy społecznej (dps) zgodnie  

z poniższymi informacjami. 

„Superwizje dla pracowników dps” jest to zamknięty cykl wsparcia, oparty na spotkaniach 

superwizyjnych przeznaczony dla jednej grupy ok. 15 osób. Forma pracy superwizyjnej to 

dwudniowe spotkania, organizowane trzy razy w roku. Jedno spotkanie trwa 16 godz. 

dydaktycznych. 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, że nie zwraca kosztów dojazdu 

trenera/eksperta na superwizje, jedynie może zapewnić wyżywienie, w takim samym zakresie jak 

uczestnikom superwizji. Organizację superwizji w zakresie zapewnienia zaplecza technicznego 

(sala, laptop, rzutnik, flipchart) wraz z wydaniem zaświadczeń i powieleniem materiałów 

szkoleniowych zapewnia Biuro Projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  

w Białymstoku. 

 

Temat:  

„Superwizje dla pracowników dps”- łącznie 48 godz. dyd. 

 

Cel:  

Celem superwizji będzie pomoc pracownikom dps w przyjrzeniu się ich własnemu doświadczeniu  

w pracy z mieszkańcami domu pomocy społ. oraz wspieranie rozwoju zawodowego i osobistego. 

Superwizja służyć będzie rozwiązywaniu problemów emocjonalnych i merytorycznych związanych 

z wykonywaniem pracy, przez co przyczyni się do zwiększenia efektywności pracy. 

 

Ilość przeszkolonych osób: 

W superwizji będzie mogło uczestniczyć ok. 15 pracowników dps z województwa podlaskiego.  

 

Główne zagadnienia szkolenia: 

 superwizja w pracy z mieszkańcem dps, 

 nawiązanie relacji kształcącej z podopiecznym, 

 specjalistyczne doradztwo i konsultacje w ujawnionych trudnościach, 

 kontrolowanie kwestii zawodowych i etycznych, 

 wymiana informacji na podstawie dyskusji, wspólnej refleksji,  

 

 

 



  

 wyjaśnienie dylematów etyczno-moralnych pojawiających w się w pracy pracownika dps, 

 diagnozowanie źródeł trudności, szukanie istoty problemu,  

 oraz inne profesjonalne, terapeutyczne działania w ramach superwizji, które będą wspierać 

pracownika dps w jego codziennej pracy. 

 

Terminy szkoleń: 

30-31 maj 2012 r. 

28-29 czerwiec 2012 r. 

26-27 lipiec 2012 r. 

 

Oferta powinna zawierać: 

 CV superwizora lub opis doświadczenia superwizora z opisanym doświadczeniem w wyżej 

wymienionej tematyce szkolenia. 

 Minimum dwie referencje o przeprowadzonych superwizjach grupowych. 

 Oświadczenie Zleceniobiorcy, iż: 

1) posiada niezbędną wiedzę do wykonania przedmiotowego zlecenia, 

2) posiada doświadczenie w realizacji superwizji, 

3) zna specyfikę pracy domów pomocy społecznej. 

4) jest certyfikowanym superwizorem. 

 Oświadczenie, że w czasie wykonywania usługi na rzecz Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Białymstoku – na podstawie złożonej oferty na skutek zapytania ofertowego – nie 

będzie wykonywał/a żadnego innego zlecenia w innym projekcie finansowanym ze środków 

publicznych w tym w szczególności ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

(oświadczenie w załączeniu). 

 Kopia certyfikatu, 

 Proponowaną stawkę brutto za godzinę dydaktyczną zajęć superwizyjnych wraz  

z opracowaniem mat. szkoleniowych. 

 

Kryterium wyboru oferty: 

 Kwalifikacje, umiejętności oraz doświadczenie superwizora w wyżej wymienionej tematyce. 

 Zindywidualizowana ocena przydatności i kwalifikacji osoby (osób) skierowanych do 

świadczenia usług w Projekcie dla realizacji celów Projektu 

 Adekwatność doświadczenia i posiadanych umiejętności do proponowanej stawki cenowej  

(40% - cena, 60% - pozostałe kryteria oceny).  

 

Zasady przyznania punktów: 

1. Za cenę najniższą oferta otrzyma 40%. Natomiast wartość procentowa pozostałych cen ofert 

będzie obliczana na podstawie wzoru: 

  
  

   
              

gdzie: 

P – procenty przyznane Oferentowi za cenę 

Cn – najniższa zaoferowana cena 
Cob – cena zaoferowana w ofercie badanej. 
 

2. Za pozostałe kryteria oceny oferent może otrzymać maksymalnie 60 % w podziale: 30 % za 

kwalifikacje merytoryczne oraz 30 % za doświadczenie. 

a) Kwalifikacje trenera oceniane będą na podstawie złożonych kopii świadectw, dyplomów  

i innych zaświadczeń, potwierdzających ukończenie poszczególnych form szkoleniowych.  

Oferent może otrzymać maksymalnie 30%. 



  

b) Doświadczenie trenera oceniane będzie na podstawie złożonego CV lub opisu doświadczenia: 

 za staż pracy trenera w zakresie, którego dotyczy zapytanie ofertowe: 

 od 2 lat do 5 lat – 4 %, 

 od 6 lat do 10 lat – 7 %, 

 powyżej 10 lat – 15 %, 

 za liczbę zrealizowanych superwizji przez trenera w zakresie określonym w zapytaniu 

ofertowym na podstawie przedstawionych referencji: 

 od 1 do 2 referencji – 4 %, 

 od 3 do 5 referencji – 7 %, 

 powyżej 5 referencji – 15 %. 

 

Oferta przesłana drogą mailową zostanie uznana za dostarczoną, w momencie, gdy Zamawiający 

potwierdzi mailowo Oferentowi fakt jej otrzymania. 

 

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o złożenie oferty w Biurze Projektu Regionalnego 

Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, ul. Kombatantów 7, 15-110 Białystok lub 

przesłanie na e – mail: projekt@rops-bialystok.pl w terminie do dnia 26 marca 2012 r.  

do godziny 10:00.  

 


