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Załącznik nr 6
……………………………………….
            (pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 
Prowadzenie warsztatów podnoszących kompetencje miękkie i interpersonalne studentów kierunków medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach projektu: „Rozwój kompetencji miękkich i interpersonalnych u studentów kierunków medycznych, znak sprawy: AEZ/S-182/2017,
niniejszym przedkładamy wykaz potwierdzający dysponowanie:

Pakiet 1 Warsztat: Komunikacja werbalna i niewerbalna - trener
	1 osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji trenera posiadającą kwalifikacje

	ukończone studia wyższe na kierunku psychologia (magisterskie),

ukończone studia na kierunku socjologia (co najmniej licencjat),
ukończone kursy lub szkolenia za zakresu prowadzenia warsztatów i szkoleń (np. szkoła trenerska, cykl kursów, specjalizacja) w wymiarze co najmniej 300 h
przynajmniej 2-letnie doświadczenie pracy z wykorzystaniem wystandaryzowanych testów i narzędzi psychologicznych zdobyte w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert ze wskazaniem okresu zdobywania doświadczenia. 
co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów/ szkoleń w wyżej wymienionej tematyce zdobyte w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert potwierdzone stosownym oświadczeniem ze wskazaniem okresu zdobywania doświadczenia Przeprowadzenie w tym okresie co najmniej 3 szkoleń w tematyce komunikacji werbalnej i niewerbalnej w tym co najmniej 1 szkolenie dotyczyć musi komunikacji w opiece medycznej. Wymagane jest wskazanie szkoleń z obejmujących zarówno obszary komunikacji interpersonalnej, jak i zagadnienia komunikacji z pacjentem i personelem medycznym.
Pakiet 2 Warsztat: Komunikacja werbalna i niewerbalna - trener wspomagający
1 osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji trenera wspomagającego posiadającą kwalifikacje
ukończone studia wyższe na kierunku psychologia (magisterskie)
ukończone kursy lub szkolenia za zakresu prowadzenia warsztatów i szkoleń (np. szkoła trenerska, cykl kursów, specjalizacja) w wymiarze co najmniej 300 h
co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów/ szkoleń w wyżej wymienionej tematyce zdobyte w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert ze wskazaniem okresu zdobywania doświadczenia. Przeprowadzenie w tym okresie co najmniej 3 szkoleń w tematyce komunikacji werbalnej i niewerbalnej w tym co najmniej 1 szkolenie dotyczyć musi komunikacji w opiece medycznej. Wymagane jest wskazanie szkoleń z tego okresu obejmujących co najmniej jeden z tematów:  asertywność,  komunikacja z pacjentem, komunikacja w grupie, komunikacja interpersonalna, trudne diagnozy itp.

Pakiet 3 Warsztat: Ci, którym zależy za bardzo i za mało (pomaganie męczy), czyli jak przeżywać żałobę i jak radzić sobie z trudnymi emocjami. Profilaktyka wypalenia zawodowego - trener
1 osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji trenera posiadającą kwalifikacje
ukończone studia wyższe na kierunku psychologia (magisterskie) 
ukończone studia wyższe na kierunku socjologia (co najmniej licencjat)
ukończone kursy lub szkolenia za zakresu prowadzenia warsztatów i szkoleń (np. szkoła trenerska, cykl kursów, specjalizacja) w wymiarze co najmniej 300 h
co najmniej roczne doświadczenie w pracy z pacjentami lub trudnymi klientami opieki medycznej (zaburzenia somatyczne, zaburzenia psychiczne, działania w ramach interwencji kryzysowej) zdobyte w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert ze wskazaniem okresu zdobywania doświadczenia.
co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów/ szkoleń w wyżej wymienionej tematyce zdobyte w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert ze wskazaniem okresu zdobywania doświadczenia. Przeprowadzenie w podanym okresie co najmniej 4 szkoleń obejmujących obszar wypalenia zawodowego, zagadnienia z zakresu radzenia sobie ze stresem, asertywność i zagadnienia komunikacyjne w tym co najmniej jedno szkolenie/warsztat musi obejmować ww. zagadnienia w obszarze medycyny onkologicznej lub paliatywnej.
Pakiet 4 Warsztat: Ci, którym zależy za bardzo i za mało (pomaganie męczy), czyli jak przeżywać żałobę i jak radzić sobie z trudnymi emocjami. Profilaktyka wypalenia zawodowego - trener wspomagający
1 osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji trenera wspomagającego posiadającą kwalifikacje
	ukończone studia wyższe na kierunku psychologia (magisterskie)

ukończone kursy lub szkolenia za zakresu prowadzenia warsztatów i szkoleń (np. szkoła trenerska, cykl kursów, specjalizacja) w wymiarze co najmniej 300 h
co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów/ szkoleń w wyżej wymienionej tematyce zdobyte w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert ze wskazaniem okresu zdobywania doświadczenia Przeprowadzenie w podanym okresie co najmniej 3 szkoleń obejmujących obszar wypalenia zawodowego, zagadnienia z zakresu radzenia sobie ze stresem, asertywność i zagadnienia komunikacyjne 
co najmniej półroczne doświadczenie w pracy z pacjentami lub trudnymi klientami (zaburzenia somatyczne, zaburzenia psychiczne, działania w ramach interwencji kryzysowej) zdobyte w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert ze wskazaniem okresu zdobywania doświadczenia.
Pakiet 5 Warsztat: Stres w pracy pracowników medycznych - trener
1 osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji trenera posiadającą kwalifikacje
	ukończone studia wyższe na kierunku psychologia (magisterskie) 

ukończone kursy lub szkolenia z zakresu prowadzenia warsztatów i szkoleń (np. szkoła trenerska, cykl kursów, specjalizacja) w wymiarze co najmniej 300 h
ukończony kurs lub szkolenie z zakresu radzenia sobie ze stresem, mindfulness, redukcji stresu lub równoważne potwierdzone oświadczeniem. Na wezwanie Oferent zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu. 
co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów/ szkoleń w wyżej wymienionej tematyce zdobyte w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert ze wskazaniem okresu zdobywania doświadczenia. Przeprowadzenie w podanym okresie co najmniej 2 szkoleń obejmujących tematykę stresu w pracy pracowników medycznych. Wymagane jest wskazanie szkoleń z tego okresu obejmujących tematykę stresu, radzenia sobie z emocjami, obszar treningu uważności, technik i metod redukcji stresu lub profilaktyki zaburzeń psychicznych. 
Pakiet 6 Warsztat: Stres w pracy pracowników medycznych - trener wspomagający
1 osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji trenera wspomagającego posiadającą kwalifikacje
ukończone studia wyższe na kierunku psychologia (magisterskie)
ukończone kursy lub szkolenia z zakresu prowadzenia warsztatów i szkoleń (np. szkoła trenerska, cykl kursów, specjalizacja) w wymiarze co najmniej 300 h
co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów/ szkoleń w wyżej wymienionej tematyce zdobyte w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert ze wskazaniem okresu zdobywania doświadczenia. Przeprowadzenie w podanym terminie co najmniej 2 szkoleń obejmujących tematykę stresu w pracy pracowników medycznych. Wymagane jest wskazanie szkoleń z tego okresu obejmujących, np. trening uważności, metody redukcji stresu.
Pakiet 7 Warsztat: Rozmowy o życiu i śmierci. Trudne tematy dla lekarza i pacjenta - trener
1 osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji trenera posiadającą kwalifikacje
ukończone studia wyższe na kierunku psychologia (magisterskie) 
ukończone studia na kierunku socjologia (co najmniej licencjat)
ukończone kursy lub szkolenia z zakresu prowadzenia warsztatów i szkoleń (np. szkoła trenerska, cykl kursów, specjalizacja) w wymiarze co najmniej 300 h)
co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów/ szkoleń w wyżej wymienionej tematyce zdobyte w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert ze wskazaniem okresu zdobywania doświadczenia. Przeprowadzenie w tym okresie co najmniej 4 szkoleń o tematyce trudnych rozmów/ rozmów o śmierci w tym co najmniej 1 przeprowadzone szkolenie obejmować musi zagadnienia rozmów o życiu i śmierci w praktyce opieki medycznej onkologicznej lub paliatywnej.
ukończony kurs interwencji kryzysowej.
Pakiet 8 Warsztat: Rozmowy o życiu i śmierci. Trudne tematy dla lekarza i pacjenta - trener wspomagający
1 osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji trenera wspomagającego posiadającą kwalifikacje
ukończone studia wyższe na kierunku psychologia (magisterskie)
ukończone kursy lub szkolenia z zakresu prowadzenia warsztatów i szkoleń (np. szkoła trenerska, cykl kursów, specjalizacja) w wymiarze co najmniej 300 h
co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów/ szkoleń w wyżej wymienionej tematyce zdobyte w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert ze wskazaniem okresu zdobywania doświadczenia. Przeprowadzenie w tym okresie co najmniej 4 szkoleń  o tematyce rozmów o życiu i śmierci.
Pakiet 9 Jak konstruktywnie radzić sobie z konfliktem? Nauka asertywności i autoprezentacji, wyrażania własnego zdania, radzenia sobie z agresją, rozwiązywania konfliktów i negocjowania rozwiązań w praktyce.- trener
1 osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji trenera posiadającą kwalifikacje
	ukończone studia wyższe na kierunku psychologia (magisterskie) 

ukończone kursy lub szkolenia z zakresu prowadzenia warsztatów i szkoleń (np. szkoła trenerska, cykl kursów, specjalizacja) w wymiarze co najmniej 300 h
co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów/ szkoleń w wyżej wymienionej tematyce zdobyte w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert ze wskazaniem okresu zdobywania doświadczenia. Przeprowadzenie w podanym okresie najmniej 4 szkoleń obejmujących zarówno obszar autoprezentacji, komunikacji, jak i rozwiązywania konfliktów.
doświadczenie w rozwiązywaniu konfliktów i radzenia sobie z sytuacjami trudnymi potwierdzone przez co najmniej roczną pracę z trudnym pacjentem, trudnym klientem lub osobami z zaburzeniami somatycznymi w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert ze wskazaniem okresu zdobywania doświadczenia.
Pakiet 10 Jak konstruktywnie radzić sobie z konfliktem? Nauka asertywności i autoprezentacji, wyrażania własnego zdania, radzenia sobie z agresją, rozwiązywania konfliktów i negocjowania rozwiązań w praktyce.- trener wspomagający
1 osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji trenera wspomagającego posiadającą kwalifikacje
	ukończone studia wyższe na kierunku psychologia (magisterskie)

ukończone kursy lub szkolenia z zakresu prowadzenia warsztatów i szkoleń (np. szkoła trenerska, cykl kursów, specjalizacja) w wymiarze co najmniej 300 h
co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów/ szkoleń w wyżej wymienionej tematyce zdobyte w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert ze wskazaniem okresu zdobywania doświadczenia. Przeprowadzenie w podanym okresie co najmniej 4 szkoleń obejmujących co najmniej jeden z tematów: komunikacji, autoprezentacji, rozwiązywania konfliktów, zarządzanie zespołem.
doświadczenie w rozwiązywaniu konfliktów i radzenia sobie z sytuacjami trudnymi potwierdzone przez co najmniej roczną pracę z trudnym pacjentem, trudnym klientem lub osobami z zaburzeniami somatycznymi lub psychicznymi w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert ze wskazaniem okresu zdobywania doświadczenia.
doświadczenie w stosowaniu gier szkoleniowych podczas przynajmniej jednego warsztatu.
Pakiet 11 Teoria i praktyka zarządzania czasem i skutecznego realizowania zadań - trener
1 osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji trenera posiadającą kwalifikacje
	ukończone studia wyższe na kierunku psychologia (magisterskie) 

ukończone kursy lub szkolenia z zakresu prowadzenia warsztatów i szkoleń (np. szkoła trenerska, cykl kursów, specjalizacja) w wymiarze co najmniej 300 h
co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów/ szkoleń w wyżej wymienionej tematyce zdobyte w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert ze wskazaniem okresu zdobywania doświadczenia Przeprowadzenie w podanym okresie co najmniej 4 szkoleń dotyczących tematyki zarządzania czasem, jak i radzenia sobie ze stresem.
Pakiet 12 Teoria i praktyka zarządzania czasem i skutecznego realizowania zadań - trener wspomagający
1 osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji trenera wspomagającego posiadającą kwalifikacje
	ukończone studia wyższe na kierunku psychologia (magisterskie)

ukończone kursy lub szkolenia z zakresu prowadzenia warsztatów i szkoleń (np. szkoła trenerska, cykl kursów, specjalizacja) w wymiarze co najmniej 300 h
co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów/ szkoleń w wyżej wymienionej tematyce zdobyte w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert ze wskazaniem okresu zdobywania doświadczenia Przeprowadzenie w podanym terminie co najmniej 4 szkoleń  dotyczących tematyki zarządzania czasem.
doświadczenie w stosowaniu gier szkoleniowych podczas przynajmniej jednego warsztatu
Pakiet 13 Budowanie zespołu i praca zespołowa w praktyce - trener
1 osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji trenera posiadającą kwalifikacje
	ukończone studia wyższe na kierunku psychologia (magisterskie) 

ukończone kursy lub szkolenia z zakresu prowadzenia warsztatów i szkoleń (np. szkoła trenerska, cykl kursów, specjalizacja) w wymiarze co najmniej 300 h
co najmniej roczne doświadczenie w pracy z pacjentami lub trudnymi klientami (np. zaburzenia somatyczne, zaburzenia psychiczne, działania w ramach interwencji kryzysowej, poradnictwo zawodowe) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert ze wskazaniem okresu zdobywania doświadczenia.
co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów/ szkoleń w wyżej wymienionej tematyce zdobyte w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert ze wskazaniem okresu zdobywania doświadczenia. Przeprowadzenie w podanym okresie co najmniej 4 szkoleń obejmujących zagadnienia komunikacji interpersonalnej oraz rozwiązywanie konfliktów lub zagadnienia pracy grupowej.
Pakiet 14 Budowanie zespołu i praca zespołowa w praktyce - trener wspomagający
1 osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji trenera wspomagającego posiadającą kwalifikacje
	ukończone studia wyższe na kierunku psychologia (magisterskie)

ukończone kursy lub szkolenia z zakresu prowadzenia warsztatów i szkoleń (np. szkoła trenerska, cykl kursów, specjalizacja) w wymiarze co najmniej 300 h
co najmniej roczne doświadczenie w pracy z pacjentami lub trudnymi klientami (np. zaburzenia somatyczne, zaburzenia psychiczne, działania w ramach interwencji kryzysowej, poradnictwo zawodowe) zdobyte w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert ze wskazaniem okresu zdobywania doświadczenia.
co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów/ szkoleń w wyżej wymienionej tematyce zdobyte w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert ze wskazaniem okresu zdobywania doświadczenia Przeprowadzenie w podanym terminie co najmniej 4 szkoleń obejmujących zagadnienia pracy grupowej.
doświadczenie w rozwiązywaniu konfliktów i radzenia sobie z sytuacjami trudnymi potwierdzone przez co najmniej roczną pracę z trudnym pacjentem, trudnym klientem lub osobami z zaburzeniami somatycznymi lub psychicznymi w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert ze wskazaniem okresu zdobywania doświadczenia. 
doświadczenie w stosowaniu gier szkoleniowych podczas przynajmniej jednej jednego warsztatu.
Wymagane kwalifikacje trenera

potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu
Nieobligatoryjne kwalifikacje
trenera podlegające punktacji w kryterium oceny ofert:
Doświadczenie



Należy podać:
Imię i nazwisko
Wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia 

Należy podać:
tytuł zawodowy/ stopień naukowy wraz z kierunkiem/profilem /
ukończone kursy/szkolenia wraz z określeniem wymiaru godzin

Doświadczenie zawodowe

Należy podać:
Staż zawodowy, zgodzie z opisem zawartym w rozdziale VIII SIWZ (wyrażone w latach)  Doświadczenie w prowadzeniu warsztatów wraz z podaniem podmiotu, na rzecz którego usługa była wykonywana, terminem przeprowadzenia zajęć, tematem zajęć - krótkim wskazaniem rodzaju zagadnienia

Podstawa do dysponowania osobą


Należy podać:
podstawę do dysponowania osobą, która będzie pełniła funkcję trenera
(np. umowa o pracę, umowa - zlecenie, umowa o dzieło itp.)
Doświadczenie dydaktyczne

Należy podać: doświadczenie zgodnie z opisem kryterium oceny ofert zawartym w Rozdziale XIV SIWZ

Pakiet 1
Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji trenera





Pakiet 2
Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji trenera wspomagającego





Pakiet 3
Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji trenera





Pakiet 4
Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji trenera wspomagającego





Pakiet 5
Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji trenera





Pakiet 6
Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji trenera wspomagającego





Pakiet 7
Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji trenera





Pakiet 8
Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji trenera wspomagającego





Pakiet 9
Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji trenera





Pakiet 10
Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji trenera wspomagającego





Pakiet 11
Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji trenera





Pakiet 12
Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji trenera wspomagającego





Pakiet 13
Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji trenera





Pakiet 14
Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji trenera wspomagającego






Uwaga: godzina dydaktyczna = 45 minut
Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza pełnienia funkcji trenera głównego i trenera pomocniczego przez te samą osobę (dotyczy odpowiednio pakietów 1 i 2, 3 i 4, 5 i 6, 7 i 8, 9 i 10, 11 i 12, 13 i 14).

Oświadczam, ze wskazane osoby posiadają kwalifikacje oraz doświadczenie zgodne z podanymi w powyższej tabeli.


............................................... 											.............................................................
   (miejscowość, data)			                 							  (podpis i pieczątka  osoby/osób    upoważnionych                                                                 
                    											           	          do występowania  w imieniu Wykonawcy)		

