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Załącznik nr 2.1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet 1: Usługa przeprowadzenia szkolenia z zakresu Coachingu przygotowującego 
do poszerzenia usług do pracy w roli coacha; znak sprawy AZP/Z-075/2018
Zamówienie dotyczy szkolenia poszerzającego kompetencje 4 osób zatrudnionych w Biurze Karier o umiejętności coachingowe w ramach szkoły coachów.
Udział 4 pracowników Biura Karier w szkoleniu z zakresu Coachingu przygotowującego do poszerzenia usług do pracy w roli coacha. Zamawiający dopuszcza dołączenie uczestników do organizowanego szkolenia, przy czym łączna a liczba osób uczestniczących w szkoleniu nie może przekraczać 16 uczestników.
Wymagania dotyczące szkoły i programu szkolenia:
•	program szkolenia zgodny z wymogami i akredytowany przez uznaną organizację branżową (, International Coaching Community lub European Mentoring and Coaching Council lub Izbę Coachingu); bazujący na sprawdzonych technikach i narzędziach zgodnie z ideą coachingu opartego na dowodach; nastawiony na zdobycie umiejętności praktycznych – stwarzający możliwie dużo okazji do praktykowania prowadzenia sesji coachingowych;
•	minimalna liczba godzin szkolenia: 80 na uczestnika;
•	zapewniony dostęp do superwizji sesji coachingowych: co najmniej 10 godzin mentor coachingu (łącznie indywidualnego oraz grupowego), w tym minimum 3 sesje indywidualne z pisemną informacją zwrotną;
•	w ramach opłaty za szkołę/kurs coachingu znajduje się: przeprowadzenie zajęć i superwizji, materiały szkoleniowe.
•	uwzględnienie w programie szkolenia zagadnień dotyczących, modułów ukierunkowanych na zastosowanie coachingu w sytuacjach związanych ze wspieraniem w planowaniu przyszłości zawodowej, poszukiwaniu pracy i rozwoju zawodowym;
•	zapewnienie wsparcia również po zakończeniu szkolenia – np. w formie korzystania z grup dyskusyjnych prowadzonych przez daną instytucję szkoleniową, dostępu do bezpłatnych materiałów edukacyjnych i narzędzi lub indywidualnego doradztwa przygotowującego do samodzielnego prowadzenia sesji coachingowych;
Wynikiem szkolenia będzie uzyskanie certyfikatu potwierdzającego kompetencje zawodowe i uprawniającego do aplikowania na akredytację coacha ACC lub równoważną (przez akredytację równoważną Zamawiający rozumie akredytację coacha uznanej organizacji branżowej (International Coach Federation, lub European Mentoring and Coaching Council lub Izbę Coachingu) .

Liczba doradców, którzy odbędą szkolenie: 4
Termin realizacji: do 31 grudnia 2019 r. preferowany do 31 sierpnia 2019 r. 
Wykonawca zapewnia salę szkoleniową na terenie Warszawy. 


