Projekt „Rodzinka jest dobra na wszystko” współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 2 do ogłoszenia

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest udzielanie poradnictwa i konsultacji psychologicznych
dla uczestników projektu: „Rodzinka jest dobra na wszystko”, współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie
społeczne”, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
Realizację indywidualnych porad i konsultacji psychologicznych rodzinom
zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, rodzicom biologicznym,
opiekunom prawnym i osobom bliskim dziecku.
3. Miejsce realizacji zamówienia:
Usługa będzie realizowana i świadczona w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Zduńskiej Woli przy ul. Dąbrowskiego 15 lub w miejscu zamieszkania
rodzin zastępczych i rodzinnych domach dziecka.
4. Termin trwania realizacji:
Od dnia zawarcia umowy do 17.01.2020 r.
5. Zakres wykonywanych czynności:
W ramach prawidłowej realizacji projektu pn. „Rodzinka jest dobra na wszystko”
wymaga się:
a) udzielania poradnictwa psychologicznego i konsultacji uczestnikom projektu, także
w miejscu zamieszkania;
b) dokonywanie wspólnie z pracownikami zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej
oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodzin
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zastępczych i osób prowadzących rodzinny dom dziecka oraz formowanie opinii
dotyczących zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
c) udzielanie wsparcia i pomocy psychologicznej uczestnikom projektu, mającym na
celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku
wypalenia zawodowego;
d) umożliwienia uczestnikom projektu uzyskania porady w poradni psychologicznopedagogicznej lub w innej poradni specjalistycznej oraz podjęcia specjalistycznej
terapii;
e) współpracy z pracownikami zespołu ds. pieczy zastępczej przy sporządzaniu
corocznego sprawozdania z efektów pracy zespołu ds. pieczy zastępczej.
6. Ponadto:
Wykonawca zobowiązuje się do:
- prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją projektu, potwierdzającą udzieloną
pomoc, wsparcie i przeprowadzoną terapie rodzinną tj.: rejestru wizyt zawierającego:
datę, miejsce spotkania, temat spotkania / konsultacji oraz podpis osoby korzystającej
ze wsparcia;
- ewidencji czasu pracy wraz z ewidencją wyjazdów w ramach realizacji poradnictwa
i konsultacji psychologicznych;
- protokołu wskazującego prawidłowe wykonanie zadań.
- nie powierzać zleconych czynności do wykonania osobom trzecim, chyba że
wystąpią okoliczności niezależne od Wykonawcy np. usprawiedliwiona nieobecność
Wykonawcy dłuższa niż dwa tygodnie. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany
jest do zapewnienia zastępstwa w osobie posiadającej nie mniejsze kwalifikacje
i doświadczenie jak Wykonawca.
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