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Projekt innowacyjny „Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji zawodowych”
W celu zbadania ofert rynkowych, oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania się do
zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie usługa dostosowania narzędzi diagnostycznych
(zadań) opracowanych w ramach projektu „Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji
zawodowych” do możliwości osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, uprzejmie prosimy
o przesłanie wstępnych kosztorysów na ww. usługę, wg. załączonej specyfikacji:

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku we współpracy z Politechniką Wrocławską i Szkołą Wyższą Psychologii
Społecznej w Warszawie oraz Urzędem Pracy w Gävle (Szwecja) realizuje projekt innowacyjny pn. „Wielowymiarowy
model wsparcia i identyfikacji kompetencji zawodowych”. Głównym celem projektu jest rozszerzenie zakresu usług
poradnictwa zawodowego świadczonych przez Publiczne Służby Zatrudnienia w Polsce. Głównymi odbiorcami będą
osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne i osoby powyżej 50 roku życia. W ramach projektu opracowane
zostały narzędzia diagnostyczne (zadania) służące do pogłębionej oceny kompetencji i predyspozycji zawodowych
i zdrowotnych, w tym do badania możliwości wykonywania pracy. Łącznie przygotowanych zostało 68 zadań. Zakłada
się, że jedno zadanie służyć będzie badaniu maksymalnie 3 kompetencji psychologicznych. Na jedno zadanie składa
się: ogólny opis zadania, instrukcje dla prowadzącego badanie w zadaniu, instrukcje dla badanego w zadaniu,
wskazówki dla prowadzącego badanie w zadaniu, klucz do interpretacji zachowań badanego w zadaniu oraz
w niektórych wypadkach instrukcja dla aktora.
W celu umożliwienia udziału w badaniu osobom niepełnosprawnym istotnym jest, aby zadania te były dostosowane do
możliwości osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności wymienionymi poniżej:
1.

2.

3.

4.

Osoby z dysfunkcją narządu ruchu
a. Kończyn górnych
b. Kończyn dolnych
i. Poruszające się na wózku
ii. Poruszające się samodzielnie przy wykorzystaniu pomocy technicznych
iii. Poruszające się samodzielnie
c. Kręgosłupa
Osoby z dysfunkcją narządu wzroku
a. całkowicie niewidome
b. niewidome z resztkami wzroku, które nie pozwalają na spełnianie funkcji orientacyjnej, kierującej i
kontrolującej
c. słabowidzące
d. jednookie
Osoby z dysfunkcją narządu słuchu
a. głuchonieme
b. głuche
c. słabosłyszące
Osoby z dysfunkcją intelektualną
a. choroby psychiczne,
b. upośledzenie umysłowe,
c. padaczka
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wielowymiarowy model wsparcia
i identyfikacji kompetencji zawodowych

5.
6.

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU
Partner w rozwoju. WUP. Pomorze

Osoby niepełnosprawne z przyczyn ogólnych/chorób wewnętrznych
Niepełnosprawność złożona

Zwracam się z prośbą o przedstawienie szacunkowej ceny jednostkowej za dostosowanie jednego narzędzia
diagnostycznego (zadania) na podstawie załączonego fragmentu przykładu (wyłącznie opis zadania) opracowanego
przez ekspertów ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie do możliwości ww. wskazanych grup osób,
w tym dokonanie analizy wszystkich 68 zadań pod kątem zasadności dostosowania do możliwości osób z różnymi
rodzajami niepełnosprawności, wybrania z puli 68 zadań, na podstawie dokonanej analizy, które będą mogły być
wykonane przez osoby z danym rodzajem niepełnosprawności,

opracowanie zestawu niezbędnych wskazówek lub

wytycznych pozwalających na wykonanie zadań przez osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, opracowanie
zestawu niezbędnych wskazówek lub wytycznych pozwalających asesorom na przeprowadzenie zadań z osobami z
różnymi rodzajami niepełnosprawności i opracowanie klucza do interpretacji zachowań badanego.

Proszę o przedstawienie orientacyjnego jednostkowego kosztu opisanego zamówienia zgodnie z poniższą
tabelą.

nazwa usługi

cena netto

stawka VAT

kwota VAT

cena brutto

Dostosowanie narzędzi
diagnostycznych (zadań)
opracowanych w ramach
projektu
„Wielowymiarowy model
wsparcia i identyfikacji
kompetencji
zawodowych” do
możliwości osób z różnymi
rodzajami
niepełnosprawności.

Prosimy o przedstawienie wstępnego kosztorysu w terminie do dnia 2 października 2012r. na adres
w_banach@wup.gdansk.pl
Jednocześnie informujemy, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również
nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie
rozeznanie rynku w celu oszacowania wartości zamówienia.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

