Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 8/PWD/ELEOS/2018

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: pełnienie funkcji psychologa w zespole ds. pracy z rodziną projektu „Sieć Placówek
Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Uście Gorlickie” w okresie od 20.08.2018 do 31.12.2019 r. po 10 godzin
zegarowych w miesiącu.

Program wsparcia psychologicznego obejmować będzie w szczególności:
a)

Poradnictwo specjalistyczne psychologa w ramach Zespołu ds. pracy z rodziną winno obejmować:
 prowadzenie interwencji psychologicznej mającej na celu pomoc osobom we wzmacnianiu lub
odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról
społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,
 wsparcie psychologiczne zgodnie z bieżącymi potrzebami,
 zwiększeniem kompetencji, w tym społecznych i osobistych, umocnienia cech takich jak poczucie
własnej wartości, asertywność, omawianie i rozwiązywanie bieżących sytuacji trudnych rzutujących
na kondycję psychiczną i funkcjonowanie beneficjenta w rodzinie, a także w społeczeństwie,
 realizacja różnych form pomocy psychologicznej w środowisku rodzin objętych działaniami
projektowymi,
 wsparcie osób młodych w przeżywaniu trudności związanymi z okresem dorastania,
 prowadzenie różnego rodzaju form terapii psychologicznej w stosunku do dzieci
i rodziców uczestniczących w projekcie,
 udzielanie wsparcia indywidualnego osobom w kryzysie,
 prowadzenie doradztwa psychologicznego dla dzieci i rodziców uczestniczących
w projekcie,
 - współpracy z zespołem projektowym w zakresie wykonywanych zadań i wymiany informacji,


- wykonywanie innych, dodatkowych czynności związanych z bezpośrednią realizacją przedmiotu
zamówienia.

b)

Usługa poradnictwa psychologicznego realizowana będzie w oparciu o następujące zasady pracy:
Przejrzystość – charakter usług dostępnych w ramach poradnictwa jest zrozumiały dla odbiorcy,
Życzliwość i empatia – personel świadczący usługi tworzy przyjazną atmosferę dla beneficjentów
Ciągłość – poradnictwo wspiera beneficjentów w szeregu decyzji i zmian o charakterze prawnym,
psychologicznym, społecznym i rodzinnym.
 Dostępność – usługi poradnictwa są świadczone w sposób elastyczny i przyjazny dla beneficjentów
tj. poprzez kontakt bezpośredni,
 Elastyczność – poradnictwo wykorzystuje szerokie spektrum metod, odpowiednich wobec
różnorodnych potrzeb osób, również tych z niepełnosprawnością.
c) Łączna liczba godzin poradnictwa wynosi 10 godzin w miesiącu,
d) Godziny pracy będą ustalane wg zapotrzebowania uczestników projektu,
e) Forma przeprowadzonego doradztwa – indywidualne spotkania z uczestnikami, grupowe
f)
Usługa będzie realizowana w terminie od 20.08.2018 do dnia 31.12.2019 (17 miesięcy)




Przez godzinę zegarową rozumie się 60 minut.

Zamawiający deklaruje nawiązanie współpracy na podstawie umowy zlecenie.
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Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania wytycznych
horyzontalnych, wytycznych programowych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014 –2020 (w szczególności w zakresie maksymalnego dopuszczalnego limitu zaangażowania
zawodowego w liczbie 276 godzin miesięcznie).
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