
 

 
Projekt „Dobry start – zapobieganie zagrożeniu  

wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi  
poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych” 

Poznań, 29.03.2018r. 

 

Zapytanie ofertowe 

zgodnie z zasadą rozeznania rynku dla postępowania związanego z wyborem pracowników na 

stanowisko „Konsultant programowy ds. rodzin zagrożonych wykluczeniem” (w rozumieniu 

specjalista programowy) w ramach projektu „Dobry start - zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem 

społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług 

społecznych” nr projektu: RPWP.07.02.02-30-0038/17 współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Szanowni Państwo,  

W ramach realizacji projektu „Dobry start – zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym 

rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych” 

poszukujemy osoby na stanowisko: konsultant programowy ds. rodzin zagrożonych wykluczeniem  

(w rozumieniu specjalista programowy) w obszarze specjalista w zakresie tworzenia i wdrożenia 

modeli wsparcia małych dzieci i ich rodzin. 

 

Do zadań konsultanta programowego ds. rodzin zagrożonych wykluczeniem należeć będzie m.in. 

 rozpoznanie potrzeb i specyfiki społeczności lokalnej oraz stworzenie w oparciu o to badanie 

podstawy  do wprowadzenia nowej, modelowej usługi społecznej (Lokalne Kluby Rodzinne) 

dla rodzin z małymi dziećmi zagrożonych wykluczeniem społecznym opartej na modelu 

dobrej jakości usług dla rodzin z małymi dziećmi (od urodzenia do 5. roku życia), 

 współpraca z otoczeniem grupy docelowej (profesjonaliści i urzędnicy działający w tym 

obszarze oraz inne rodziny z małymi dziećmi tworzące społeczność lokalną),  

w tym w szczególności prezentowanie wypracowanego modelu wsparcia rodzin z małymi 

dziećmi zagrożonych wykluczeniem społecznym, aby zwiększać zrozumienie modelu  

i wzmacniać otwartość i gotowość do jego wdrażania również po zakończeniu projektu, 

 edukowanie lokalnych zespołów specjalistów (między innymi koordynatorów lokalnych  

i konsultantów rodzinnych) w zakresie wdrożenia modelu w trzech lokalnych środowiskach. 

 

Termin usługi: 06.04.2018. – 31.08.2018. (w uzasadnionym przypadku i za zgodą obu stron, termin 

ten może ulec zmianie), średnio 20 – 30 godzin/ miesiąc, łącznie nie więcej niż 140 godzin 
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Wymogi: 

1. Wykształcenie wyższe magisterskie, 

2. Doświadczenie w pracy z rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym i/lub rodzinami  

z małymi dziećmi, 

3. Doświadczenie w opracowywaniu materiałów edukacyjnych, prowadzeniu wystąpień 

publicznych i/lub warsztatów dla osób dorosłych dotyczących rodzin z małymi dziećmi  

i/ lub rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym,   

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

 cena ofertowa (waga kryterium 100 %) (Pc), 

 

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie lub przesłanie oferty (załącznik nr 1) na realizację w/w 

zadania zawierającej oświadczenie o spełnianiu wymagań wobec usługodawcy wraz z podaniem 

stawki za godzinę pracy. Do niniejszej oferty należy załączyć „potwierdzenie odbioru” – załącznik nr 2. 

Ofertę wraz z załącznikami należy dostarczyć do 05.04.2018. na adres: Instytut Małego Dziecka im. 

Astrid Lindregn, os. Wichrowe Wzgórze 119, 61-699 Poznań lub mailowo na adres: biuro@imd.org.pl, 

z dopiskiem: Oferta - konsultant programowy ds. rodzin zagrożonych wykluczeniem. 

 

 

Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC ani 

nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Ma ono na celu wyłącznie rozeznanie cenowe 

rynku. 

Ewentualne dodatkowe informacje udzielane są  mailowo pod adresem: biuro@imd.org.pl 


