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Nabór Zespołu
espołu wdraŜającego
wdra
cego monitoring spółdzielni socjalnych
Zapytanie ofertowe
1. Tło
Spółdzielnia socjalna jest podmiotem odpowiedzialnym za reintegrację
reintegracj zawodową
i społeczną osób bezrobotnych i zagroŜonych
zagro onych wykluczeniem społecznym. Zagadnienie
spółdzielczości
ci socjalnej zaistniało w polskiej rzeczywistości
rzeczywisto ci w roku 2004. Pierwsze
doświadczeniaa wskazywały na konieczność
konieczno przygotowania osobnej regulacji prawnej dla
tych podmiotów. Ustawa o spółdzielczości
spółdzielczo
socjalnej została uchwalona
walona dnia 27 kwietnia
2006 r., przy wykorzystaniu sprawdzonych wzorców włoskich, ale z jednoczesnym
uwzględnieniem polskiej
iej specyfiki. Następnie
N
w roku 2009 dokonano
nano jej znaczącej
znacz
nowelizacji, która miała na celu umoŜliwienie
umo
szerszego rozwoju spółdzielni socjalnych.
W związku z powyŜszym zachodzi potrzeba przeprowadzenia monitoringu faktycznej
sytuacji spółdzielni socjalnych w wielu aspektach ich funkcjonowania. Zdobycie kompletnej
wiedzy o rzeczywistym stanie spółdzielczości
spółdzielczo ci socjalnej w Polsce przyczyni się
si do pełnej
diagnozy w podstawowych obszarach problemowych i sprawniejszego programowania
systemowego wsparcia dla rozwoju spółdzielni.
spółdzielni
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Departament PoŜytku
Po
Publicznego
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem
rzedmiotem zapytania jest nabór Zespołu, którego zadaniem będzie wdroŜenie
wdroŜ
monitoringu
spółdzielni socjalnych, przy wykorzystaniu narzędzia badawczego stworzonego przez
Departament PoŜytku
ytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
połecznej. Narzędzie ma
formę ankiety elektronicznej składającej się z 9 części,, które obejmują
obejmuj następujące
zagadnienia: podstawowe dane o spółdzielni socjalnej, działalność
działalno spółdzielni socjalnej,
socjalnej
rezultaty działalności,
ci, finanse, proces tworzenia, ocena regulacji prawnych, problemy
w funkcjonowaniu, otoczenie i przyszłość
przyszło spółdzielni socjalnej. Ankieta
eta jest przystosowana
do zbierania danych w formie elektronicznej przy uŜyciu
u yciu komputera z dostępem
dostę
do Internetu.
Celem monitoringu jest uzyskanie wiedzy o aktualnym stanie spółdzielczości
spółdzielczo
socjalnej w
Polsce, dlatego powinien
owinien on objąć
obj wszystkie spółdzielnie socjalne zarejestrowane w KRS na
dzień 27.12.2010 r.,, których liczba wyniosła 287.
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Wymagania wobec członków Zespołu:
•
•
•
•
•

wiedza teoretyczna z zakresu ekonomii społecznej;
społecznej
praktyczne doświadczenia
wiadczenia w obszarze spółdzielczości socjalnej;
znajomość podstawowych metod i technik badań
bada społecznych lub/i doświadczenie
do
w
przeprowadzeniu badań
adań społecznych/marketingowych;
umiejętność pracy w zespole;
wymagane zasoby własne:
własne posiadanie komputera z dostępem
pem do Internetu.
Internetu

Zakres obowiązków Zespołu:
•

•
•

•
•

udział członków Zespołu w szkoleniu dotyczącym
dotycz cym prawidłowego zastosowania
narzędzia
dzia badawczego (ankieta), które
kt
będzie
dzie przeprowadzone w Departamencie
PoŜytku
ytku Publicznego MPiPS w terminie uzgodnionym z Zespołem1;
w porozumieniu i współpracy z Departamentem PoŜytku
Po ytku Publicznego przygotowanie
ostatecznego harmonogramu prac;
prac
wdroŜenie
enie monitoringu polegające
polegaj
na:
o bezpośrednim
rednim kontakcie ze spółdzielnią
spółdzielni socjalną oraz
o zebraniu danych ankietowych od spółdzielni
półdzielni socjalnych wskazanych w
wykazie sporządzonym
sporz
na dzień 27.12.2010 r.,
przy wykorzystaniu
przygotowanego przez Departament PoŜytku
ytku Publicznego MPiPS formularza
ankiety elektronicznej,
elektronicznej przystosowanego do bezpośredniego
redniego wprowadzania i
gromadzenia danych;
przekazanie zgromadzonych w ten sposób danych do elektronicznej
elektroniczn
bazy
Departamentu PoŜytku
ytku Publicznego
Publicz
MPiPS w ustalonej formie i terminie;
terminie
współpraca z Departamentem
epartamentem PoŜytku Publicznego MPiPS sprawującym
sprawuj
nadzór
merytoryczny
erytoryczny nad pracami;
pracami DPP zobowiąŜe Zespół do przedstawiania bieŜących
bie
efektów realizacji zadania.
zadania

Zakres zadań w ramach pełnionych obowiązków:
•

•
•

1

kontakt z poszczególnymi spółdzielniami socjalnymi
socjalnymi w celu wspólnego ustalenia
terminu spotkania, podczas którego Zespół (lub jego członkowie) dokona zebrania
wymaganych do monitoringu informacji;
udzielanie spółdzielniom socjalnym wsparcia związanego z przeprowadzanym
pr
monitoringiem;
kontakt z Regionalnym Ośrodkiem
O
kiem Polityki Społecznej (ROPS) zgodnie
z województwem, w którym swoją
swoj siedzibę mają dane spółdzielnie
spółdzielni socjalne, w celu
uzyskania wsparcia merytorycznego
meryt
i konsultacji działań, a takŜe
tak
zapewnienie
moŜliwości
ci uczestnictwa w pracach Zespołu delegowanemu pracownikowi ROPS

DPP nie zwraca kosztów dojazdu na szkolenie.
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w systemie rotacyjnym;
rotacyjnym Członkowie Zespołu otrzymają
rekomendacyjny od Departamentu PoŜytku
Po
Publicznego MPiPS;

odpowiedni

list

4. Termin realizacji zadania

Departament PoŜytku
ytku Publicznego zobowiąŜe
zobowi
Wykonawcę do przekazania kompletu danych
ankietowych zebranych elektronicznie w ciągu 8 tygodni od dnia podpisania umowy.

5. Oferta

Dopuszcza się składanie ofert przez osoby prawne (podmioty) dysponujące
dysponują odpowiednim
Zespołem lub oferty wspólne osób fizycznych. Zespół powinien składać się z minimum 3
osób, spełniających
cych wymagania zamieszczone w pkt. 3.
Wybór Zespołu nastąpi
pi na podstawie analizy nadesłanych zgłoszeń.
zgłosze
Oferta powinna zawierać:


CV członków Zespołu / charakterystykę podmiotu składającego
cego ofertę,
ofert pozwalającą
zapoznać się z jego dotychczasową
dotychczasow działalnością (dossier);



Wszelkie dokumenty, informacje i poświadczenia,
po wiadczenia, potwierdzające
potwierdzaj
spełnienie
wymagań wobec członków Zespołu;



Wstępny
pny harmonogram realizacji zadania;



Roboczą kalkulacjęę kosztów wykonania
wykona zadania.
6. Termin składania ofert

Oferty naleŜy przesłać na adres:
adres Departament PoŜytku
ytku Publicznego, Ministerstwo Pracy i
Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513
00 513 Warszawa z dopiskiem na kopercie
„Monitoring
Monitoring spółdzielni socjalnych”
socjalnych
oraz w wersji elektronicznej na adres e-mail:
e
andrzej.radniecki@mpips.gov.pl w terminie do dnia 26.01.2011 r. (decyduje data wpływu
wersji elektronicznej).
7. Kontakt

Wszelkich informacji udziela Pan Andrzej Radniecki lub Pan Grzegorz Larek:
Larek
e-mail: andrzej.radniecki@mpips.gov.pl,
andrzej.radniecki@mpips.gov.pl tel.: 22 693-47-34
e-mail: grzegorz.larek@mpips.govl.pl,
grzegorz.larek@mpips.govl.pl tel.: 22 693-47-67

