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OGŁOSZENIE Z DNIA 20.10.2020r.  
O OTWARTYM NABORZE PARTNERA DO PROJEKTU  

NR RPMA.09.01.00-14-d356/19 pt. „Wchodzimy na rynek pracy!” 

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszyńcu , na podstawie art. 33 

Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności, finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 

2018 r. poz. 1431) ogłasza otwarty nabór partnera do projektu nr RPMA.09.01.00-14-

d356/19 pt. ,,Wchodzimy na rynek pracy!”  realizowanego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 

2014-2020), Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka  

z ubóstwem, Działanie: 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych  

i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (dalej: projekt). 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Liderem projektu jest Powiat Ostrołęcki reprezentowany przez realizatora 

projektu Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Myszyńcu. 

2. Celem partnerstwa jest wspólna realizacji projektu, w ramach którego 

prowadzone będą działania aktywizacji społeczno-zawodowej dla 39 uczestników 

projektu. 

3. Grupa docelowa projektu to 39 osób (w tym 21 kobiet,18 mężczyzn), powyżej 18 

roku życia, niepracujących, którzy zamieszkują (w myśl kodeksu cywilnego) na 

obszarze Miasta Ostrołęki, powiatu ostrołęckiego, powiatu makowskiego, powiatu 

przasnyskiego lub powiatu ostrowskiego województwa mazowieckiego,  

zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, tj. osoby korzystające ze 

świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z 12.03.2004r.o pomocy 

społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej,  

tj. spełniające minimum jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy  

z 12.03.2004r. o pomocy społecznej. Uczestnikiem projektu nie może być osoba, 

która korzystała/korzysta ze wsparcia oferowanego w projekcie wyłonionym  

w naborze RPMA.09.01.00-IP.01-14-079/19. Preferowane do objęcia wsparciem 

osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywieniowa. 

4. Lider projektu odpowiedzialny będzie za przeprowadzenie indywidualnej 

diagnozy potrzeb i potencjałów uczestników projektu, zrealizowanie kursów 

zawodowych oraz zorganizowanie staży zawodowych dla uczestników. 

5. Liczba partnerów: jeden partner zewnętrzny, wybrany w ramach niniejszego 

naboru. 

 

II. ZAKRES ZADAŃ PATNERA 

1. Partner projektu odpowiedzialny będzie za przeprowadzeniu grupowych 

warsztatów kompetencji społecznych w łącznym wymiarze 12 dni szkoleniowych 

(1 dzień = 8 godz.; 1 godz. = 45 min.) dla 39 uczestników projektu. Uczestnicy 
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podzieleni zostaną na 3 grupy (10-15 osób w grupie). Każdy uczestnik projektu 

weźmie udział łącznie w 4 dniach szkoleniowych. Zakłada się przeprowadzenie 

1) dwudniowych (2 dni po 8 godz.) warsztatów kompetencji społecznych 

pn. „Uwierz w siebie” dla 2 grup uczestników tj. łącznie 4 dni 

szkoleniowe. 

    Minimalny zakres tematyczny omawiany w trakcie zajęć: 

 przyczyny niskiej samooceny, 

 sposoby radzenia sobie z lękiem, wstydem, poczuciem porażki i 

innymi „negatywnymi” stanami emocjonalnymi, 

 odkrywanie swoich mocnych stron i budowanie pozytywnego obrazu 

własnej osoby, 

 ćwiczenie otwartości i budowanie zaufania do innych. 

2) dwudniowych (2 dni po 8 godz.) warsztatów kompetencji społecznych 

pn. „Komunikacja interpersonalna” dla 2 grup uczestników tj. łącznie 

4 dni szkoleniowe. 

     Minimalny zakres tematyczny omawiany w trakcie zajęć: 

 elementy skutecznej komunikacji, 

 bariery w komunikacji interpersonalnej, 

 autoprezentacja jako komunikat,  

 udzielanie informacji zwrotnej.  

3) dwudniowych (2 dni po 8 godz.) warsztatów kompetencji społecznych 

pn. „Współpraca w grupie” dla 5 grup uczestników (10 – 15 osób  

w grupie) tj. łącznie 10 dni szkoleniowe. 

    Minimalny zakres tematyczny omawiany w trakcie zajęć: 

 budowanie pozytywnych relacji interpersonalnych.  

 poznanie i zrozumienie innych.  

 strategie i techniki kreatywnego rozwiązywania konfliktów.  

 zarządzanie emocjami.  

 przygotowanie wizji przyszłości oraz wyznaczanie celów. Rola 

lidera. Cele indywidualne. Cele grupy. 

2. Miejsce prowadzenia zajęć: obszar realizacji projektu tj. Miasto Ostrołęka oraz 

powiaty: ostrołęcki, makowski, przasnyski, ostrowski leżące na terenie  

woj. mazowieckiego. Konkretne miejsca świadczenia usługi będą uzależnione  

od wyników prowadzonej rekrutacji do projektu. 

3. Termin przeprowadzenia zajęć: od dnia wyłonienia partnera do dnia 

31.03.2021r. 

4. Do obowiązków Partnera będzie należało: 

1) wybór trenerów oraz przeprowadzenie zajęć,  

2) wynajem Sali szkoleniowej, 

3) zapewnienie uczestnikom ciepłego posiłku w trakcie zajęć  

4) wystawienie zaświadczeń dla uczestników projektu potwierdzających udział  

w zajęciach, 
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5) wykorzystywanie w trakcie warsztatów metody Study Circle (zwalidowany 

produkt finalny wypracowany w ramach projektu innowacyjnego PO KL nr 

POKL.07.02.01-24-021/12 pt. PI-PWP Study Circle szwedzkie koło 

zamachowe). 

5. Łączna wartość realizowanego przez Partnera zadania szacowana jest na 

17.160,00 złotych. 

 

III. WYMAGANIA WOBEC PARTNERA 

1. Partnerem może być podmiot posiadający status organizacji pozarządowej  

(np. fundacja lub stowarzyszenie) lub przedsiębiorca wpisany do Krajowego 

Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej (CEIDG), który wniesie do projektu, w uzgodnionym zakresie, 

własne zasoby kadrowe, organizacyjne, techniczne i finansowe, a także wspólnie 

z projektodawcą uczestniczyć będzie w przygotowywaniu wniosku  

o dofinansowanie projektu oraz w jego realizacji. 

2. Partner powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj.: 

1) w okresie pięciu lat przed złożeniem oferty uczestniczył w realizacji (jako 

Lider lub Partner) co najmniej jednego projektu finansowanego ze środków 

publicznych mającego na celu aktywizację społeczno-zawodową 

uczestników projektu, 

2) w okresie pięciu lat przed złożeniem oferty świadczył usługi szkoleniowe  

w wymiarze co najmniej 500 godzin. 

3. Partnerem nie może być zgodnie z art. 33 ust. 6 ustawy z dnia z 11 lipca 2014 r. 

podmiot powiązany z wnioskodawcą w rozumieniu załącznika I do 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 

107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.). 

4. Partnerem nie może być zgodnie z art. 33 ust. 7 ustawy z dnia z 11 lipca 2014 r. 

podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania (o którym mowa  

w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych). 

5. Partnerem nie może być podmiot zalegający z należnościami 

publicznoprawnymi. 

 

IV. KRYTERIA PUNKTOWE 

1. Zgodność profilu działalności z celami partnerstwa oraz prowadzonymi 

działaniami w projekcie. Ocena w skali 0-20 pkt. na podstawie opisu zawartego  

w formularzu zgłoszeniowym. 

2. Posiadane doświadczenie w realizacji projektów (jako Lider lub Partner) 

finansowanych ze środków publicznych mających na celu aktywizację społeczno-

zawodową uczestników projektu w okresie ostatnich 5 lat przed złożeniem oferty 

współpracy: 

 udział w realizacji jednego projektu – 5 pkt., 

 udział w realizacji dwóch projektów – 10 pkt., 
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 udział w realizacji trzech projektów – 15 pkt., 

 udział w realizacji czterech i więcej projektów – 20 pkt. 

3. Posiadane doświadczenie w świadczeniu usług szkoleniowych w okresie 

ostatnich 5 lat przed złożeniem oferty współpracy: 

 przeprowadzonych ponad 500 godzin zajęć – 5 pkt., 

 przeprowadzonych ponad 1000 godzin zajęć – 10 pkt., 

 przeprowadzonych ponad 1500 godzin zajęć – 15 pkt., 

 przeprowadzonych ponad 2000 godzin zajęć – 20 pkt. 

  

V. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

1. Oferty partnerstwa, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta partnerstwa  

w projekcie pn. ,,Wchodzimy na rynek pracy!” w odpowiedzi na ogłoszenie 

o naborze należy składać lub nadsyłać w formie pisemnej do dnia 12.11.2020 

roku do godziny 10:00 w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

w Myszyńcu, ul. Dzieci Polskich 5, 07-430 Myszyniec. Liczy się moment wpływu 

oferty do sekretariatu. Oferty, które wpłyną po tym terminie pozostaną bez 

rozpatrzenia.  

2. Do oferty dołączyć należy następujące dokumenty: 

1) formularz zgłoszeniowy stanowiący zał. nr 1 do niniejszego ogłoszenia  

o naborze podpisany przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji 

podmiotu, 

2) dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób  

go reprezentujących (np. CEIDG, KRS), 

3) statut (jeśli oferent posiada). 

 

VI. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do: 

1) zakończenia postępowania na każdym etapie bez wyboru Partnera i bez 

podania przyczyny zakończenia postępowania przed czasem; 

2) negocjowania warunków i kosztów realizacji zadania oraz dofinansowania 

niepełnego zakresu zadania. 

2. Ogłaszający przed podpisaniem porozumienia o partnerstwie, może żądać od 

wybranego Partnera  przedłożenia dodatkowych dokumentów oraz złożenia 

stosownych wyjaśnień. 

3. Ogłaszający nie ponosi odpowiedzialności za koszty udziału podmiotów w naborze 

partnera do projektu, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne 

szkody, jakie podmiot biorący udział w naborze poniósł w związku  

z unieważnieniem postępowania przed wyborem partnera. 

4. Ogłoszony wybór Partnera jest ostateczny i nie przysługuje prawo do składania 

odwołań, skarg i protestów. 

  

 


