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ROZEZNANIE RYNKU 
 

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej "ELEOS" jako instytucja 

realizująca projekt pt. „Wsparcie działalności Ośrodka "ELEOS" w Gładyszowie i Gorlicach dla 

zwiększenia dostępności i jakości usług kierowanych do osób niesamodzielnych” realizowane w 

ramach projektu nr RPMP.09.02.03-12-0450/16 pn. „Wsparcie działalności Ośrodka „ELEOS” w 

Gładyszowie i Gorlicach dla zwiększenia dostępności i jakości usług kierowanych do osób, 

niesamodzielnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 

priorytetowa IX. Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 

9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR, zwraca się z prośbą o przesłanie oferty 

cenowej dotyczącej realizacji poniższych zadań dotyczących ww. projektu: 

 
Pełnienie funkcji psychologa: 

- dla 15 uczestników projektu w Ośrodku „ELEOS” w Gładyszowie w wymiarze 8 godzin tygodniowo dla 

45 osób po 15 osób w każdej z trzech 11,12,12 – miesięcznych edycji tj. 32 godziny na miesiąc. 

- dla 10 uczestników projektu w dziennym ośrodku wsparcia dla osób niesamodzielnych „ELEOS” w 

Gorlicach w wymiarze 8 godzin tygodniowo dla 30 osób po 10 osób w każdej z trzech 11,12,12 – 

miesięcznej edycji tj. 32 godziny na miesiąc.  

 

ODBIORCY WSPARCIA: osoby powyżej 60 roku życia ze złym stanie zdrowia lub niepełnosprawnością 

wymagające opieki i aktywizacji w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania 

podstawowych czynności i zagrożeniem wykluczeniem społecznym z ww. powodów. 

 

Program wsparcia psychologicznego obejmował będzie w szczególności: 

- przeprowadzenie wywiadu z kandydatami do I,II i III edycji programu w ramach ostatniego etapu 

rekrutacji i sporządzenie notatki. Celem wywiadu będzie zidentyfikowanie przesłanek w jakim stopniu 

kandydat jest dotknięty wykluczeniem społecznym i zagrożeniem ubóstwa. 

- przygotowanie oraz prowadzenie Indywidualnych Planów Działania dla każdego uczestnika (IPD będą 

przygotowywane w zespole terapeutycznym), 
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- prowadzenie dokumentacji na wzorach Zamawiającego m.in. dziennika zajęć, 

- opracowania niezbędnych materiałów szkoleniowych,  

- diagnozowanie psychologiczne, 

- udzielanie uczestnikom projektu pomocy psychologicznej, 

- planowanie i przeprowadzanie testów w celu dokonania pomiarów psychicznych, fizycznych i innych 

cech, takich jak inteligencja, zdolności, umiejętności, interpretowanie i ocenianie wyników testów, 

- udzielanie porad, 

- prowadzenie poradnictwa i zajęć terapeutycznych indywidulanych i grupowych (treningi 

interpersonalne itp.), 

- utrzymywanie kontaktów z członkami rodzin, 

- współpracy z zespołem projektowym w zakresie wykonywanych zadań i wymiany informacji, 

- wykonywanie innych, dodatkowych czynności związanych z bezpośrednią realizacją przedmiotu 

zamówienia. 

Kompetencje psychologa:  

a) wykształcenie wyższe kierunkowe tj. dyplom magistra psychologii potwierdzone kopią dyplomu, 

b) co najmniej półtoraroczne doświadczenie w pracy zawodowej, 

 

Oferta cenowa: 

Lp. Kategoria Kwota 

1 Pełnienie funkcji psychologa 
Wartość brutto za 32/ godziny/1 m-c 

…………………………………….. 

Wartość brutto łącznie 64 godz./1 m-c 

……………………………………….. 

 

MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI: Gładyszów, Gorlice 

TERMIN REALIZACJI USŁUGI: 01.06.2017 r. – 30.04.2020 r. 
 

Oferty należy złożyć do  dnia 25.05.2017 r. osobiście w Biurze Projektu 38-315 Gładyszów 45, lub na adres 

mailowy ksbaranczuk1@me.com  

 
Z poważaniem 
Artur Barańczuk 
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