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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług specjalistycznego poradnictwa 

psychologicznego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie w okresie                             

od 01.01.2022r. do 31.12.2022r., w poszczególnych zadaniach : 
 

Część I:  Poradnictwo psychologiczne w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej  

Świadczenie usług specjalistycznego poradnictwa psychologicznego na rzecz mieszkańców 

powiatu kępińskiego polegających w szczególności na: udzielaniu indywidualnych porad 

psychologicznych dla osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych między innymi, które 

doświadczają przemocy w rodzinie, są świadkami przemocy w rodzinie, przeżywają kryzys 

życiowy, chorobę, przeżywają utratę osoby bliskiej, ważnych dla siebie wartości, pracy, były 

wykorzystywane seksualnie, przeżywają kryzys rodzinny, małżeński,…), podejmowanie 

działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa rodzin i dzieci. 

Wymiar: 5 godzin tygodniowo (1godzina =60min). Wykonawca zobowiązuje się do 

prowadzenia dokumentacji z udzielonych porad ustalonej z Zamawiającym. Zamawiający 

zapewni pomieszczenie oraz niezbędne materiały do realizacji usługi. 

 

Część II:  Poradnictwo psychologiczne w ramach Zespołu do spraw pieczy zastępczej  

Świadczenie usług specjalistycznego poradnictwa psychologicznego na rzecz dzieci z rodzin 

zastępczych i ich rodziców zastępczych polegających w szczególności na: udzielaniu 

indywidualnych porad i konsultacji psychologicznych, diagnozie psychologicznej dzieci.   

Wymiar: 8 godzin tygodniowo (1godzina =60min). Wykonawca zobowiązuje się do 

prowadzenia dokumentacji z wykonanej usługi ustalonej z Zamawiającym. Zamawiający 

zapewni pomieszczenie oraz niezbędne materiały do realizacji usługi.   

 

Część III: Poradnictwo psychologiczne w ramach Zespołu do spraw pieczy zastępczej  

Świadczenie usług specjalistycznego poradnictwa psychologicznego na rzecz dzieci z rodzin 

zastępczych i ich rodziców zastępczych polegających w szczególności na: wsparciu 

psychologicznym oraz prowadzeniem merytorycznej dokumentacji w tym zakresie, 

zapewnianiu rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym poradnictwa 

psychologicznego, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz 

przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego; wydawaniu opinii o posiadaniu 

predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej; 

przygotowaniu psychologicznym rodziny zastępczej na przyjęcie dziecka do pieczy zastępczej; 
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organizacji wsparcia psychologicznego dla wychowanków pieczy zastępczej, którzy rozpoczęli 

proces usamodzielnienia lub są w  trakcie tego procesu; przygotowywaniu we współpracy z 

asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą planu pomocy dziecku; udziału w 

spotkaniach dotyczących oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej (rodzice 

zastępczy, psycholog, pedagog, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej).  

Wymiar: 8 godzin tygodniowo (1godzina =60min). Wykonawca zobowiązuje się do 

prowadzenia dokumentacji z wykonanej usługi ustalonej z Zamawiającym. Zamawiający 

zapewni pomieszczenie oraz niezbędne materiały do realizacji usługi. 

 

2. Usługi świadczone przez Wykonawców odbywać się będą w siedzibie Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Kępnie. 

3. W celu zapewnienia prawidłowego działania PCPR harmonogram realizacji usług dotyczących 

Części I, II i III zostaną ustalone przez Zamawiającego w konsultacji z Wykonawcą. 

4. Usługa będzie świadczona zgodnie z harmonogramem ustalonym pomiędzy Zamawiającym                                  

a Wykonawcami przed rozpoczęciem wykonywania ww. usługi. Dopuszcza się możliwość 

zmiany harmonogramu  w trakcie realizacji usługi. 

5. W sprawach nagłych lub pilnych – udzielanie wsparcia psychologicznego klientom, rodzinom 

zastępczym i wychowankom pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                     

w Kępnie może odbywać się w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. W związku z występowaniem sytuacji epidemiologicznej, Zleceniodawca przewiduje                    

w wyjątkowych sytuacjach, możliwość realizacji usługi telefonicznie lub przy wykorzystaniu 

środków komunikacji internetowej. Realizacja możliwa jest tylko w wyjątkowych sytuacjach 

po uzyskaniu każdorazowej pisemnie wyrażonej zgody Zleceniodawcy.  

 

 

 

 

 

 

 


