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Załącznik nr 6 
do Zapytania ofertowego  

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
Świadczenie usługi wsparcia psychologicznego dla uczestników projektu „Centrum Usług 
Środowiskowych w powiecie łaskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Włączenie 
społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
Usługa obejmuje: 
1) Część I:  Świadczenie wsparcia psychologicznego dla średnio 15 uczestników świetlicy 

środowiskowej w Kwiatkowicach prowadzonej przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Wodzieradach, powiat łaski w wymiarze średnio 3h tygodniowo  
(12h miesięcznie) w godzinach 13:00-16:00, a w okresie ferii oraz dni wolnych od nauki  
w godzinach 8:00 – 17:00. Świetlica środowiskowa czynna 5 dni roboczych w tygodniu. 
Świetlica będzie nieczynna w miesiącach wakacyjnych (lipiec, sierpień). Realizacja usługi 
od dnia podpisania umowy do 30.06.2023 r. Wsparcie psychologiczne może być 
realizowane w formie grupowej lub indywidualnie dla każdego z uczestników świetlicy, 
zgodnie z opracowaną, indywidualną ścieżką wsparcia. Usługa będzie świadczona   
w Kwiatkowicach, ul. Szkolna nr 17, gmina Wodzierady oraz w zależności od sytuacji 
epidemiologicznej w kraju w domach uczestników lub zdalnie (telefonicznie, przez 
Internet). Usługa wsparcia psychologicznego realizowana będzie w dniach i godzinach 
ustalonych z Zamawiającym oraz uczestnikami projektu. Zamawiający zakłada, że 1h 
usługi = 60 minut. Łączny wymiar czasu świadczonej usługi, w okresie realizacji umowy 
nie przekroczy 180 godzin (12h/m x 15 m-cy). 

2) Część II: Świadczenie wsparcia psychologicznego dla średnio 15 uczestników świetlicy 
środowiskowej w Zalesiu prowadzonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Wodzieradach, powiat łaski w wymiarze średnio 3h tygodniowo (12h miesięcznie)  
w godzinach 13:00-16:00, a w okresie ferii oraz dni wolnych od nauki w godzinach  
8:00 – 17:00. Świetlica środowiskowa czynna 5 dni roboczych w tygodniu. Świetlica 
będzie nieczynna w miesiącach wakacyjnych (lipiec, sierpień). Realizacja usługi od dnia 
podpisania umowy do 30.06.2023 r. Wsparcie psychologiczne może być realizowane  
w formie grupowej lub indywidualnie dla każdego z uczestników świetlicy, zgodnie  
z opracowaną, indywidualną ścieżką wsparcia. Usługa będzie świadczona w Zalesiu z/s  
w Marianowie nr 12, Gmina Wodzierady oraz w zależności od sytuacji epidemiologicznej 
w kraju w domach uczestników lub zdalnie (telefonicznie, przez Internet). Usługa wsparcia 
psychologicznego realizowana będzie w dniach i godzinach ustalonych  
z Zamawiającym oraz uczestnikami projektu. Zamawiający zakłada, że  
1h usługi = 60 minut. Łączny wymiar czasu świadczonej usługi, w okresie realizacji umowy 
nie przekroczy 180 godzin (12h/m x 15 m-cy). 
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3) Część III: Świadczenie wsparcia psychologicznego dla średnio 20 uczestników Klubu  
dla osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w Kwiatkowicach 
prowadzonego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzieradach, powiat łaski 
w wymiarze średnio 6h tygodniowo (24h miesięcznie) w godzinach 8:00 – 16:00. Klub 
czynny 3 dni robocze w tygodniu. Realizacja usługi od dnia podpisania umowy do 
30.06.2023 r. Wsparcie psychologiczne może być realizowane w formie grupowej lub 
indywidualnie dla każdego z uczestników klubu, zgodnie z opracowaną, indywidualną 
ścieżką wsparcia. Usługa będzie świadczona w Kwiatkowicach, ul. Łódzka nr 11, gmina 
Wodzierady oraz w zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju w domach 
uczestników lub zdalnie (telefonicznie, przez Internet). Usługa wsparcia psychologicznego 
realizowana będzie w dniach i godzinach ustalonych z Zamawiającym oraz uczestnikami 
projektu. Zamawiający zakłada, że 1h usługi = 60 minut. Łączny wymiar czasu świadczonej 
usługi, w okresie realizacji umowy nie przekroczy 408 godzin (24h/m x 17 m-cy). 

4) Część IV: Świadczenie wsparcia psychologicznego dla średnio 7 uczestników Klubu  
dla osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu „Albercik”  
w Chorzeszowie, Gmina Wodzierady, powiat łaski prowadzonego przez Fundację  
im. Brata Alberta w wymiarze średnio 8h tygodniowo (32h miesięcznie) w godzinach 9:00 
– 17:00. Klub czynny 5 dni roboczych w tygodniu. Realizacja usługi od dnia podpisania 
umowy do 30.06.2023 r. Wsparcie psychologiczne może być realizowane w formie 
grupowej lub indywidualnie dla każdego z uczestników klubu, zgodnie z opracowaną, 
indywidualną ścieżką wsparcia. Usługa będzie świadczona w Domu Pomocy Społecznej, 
Chorzeszów 37 oraz w zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju w miejscu 
zamieszkania uczestników lub zdalnie (telefonicznie, przez Internet). Usługa wsparcia 
psychologicznego realizowana będzie w dniach i godzinach ustalonych z Zamawiającym 
oraz uczestnikami projektu. Zamawiający zakłada, że 1h usługi = 60 minut. Łączny wymiar 
czasu świadczonej usługi, w okresie realizacji umowy nie przekroczy 544 godziny  
(32h/m x 17 m-cy). 

5) Do zadań psychologa będzie należało:  
 rozpoznanie zasobów i potrzeb uczestników projektu w zakresie wsparcia 

psychologicznego, 
 opracowanie programu i harmonogramu zajęć, dostosowanych do potrzeb  

i możliwości uczestników projektu, 
 przygotowanie materiałów niezbędnych dla przeprowadzenia zajęć, 
 bieżące monitorowanie, zgodnie z indywidualną ścieżką wsparcia, opracowaną  

dla każdego z uczestników projektu, efektów prowadzonych zajęć, 
 udzielanie wyjaśnień, odpowiedzi uczestnikom projektu w zakresie udzielanego 

wsparcia psychologicznego, 
 współpraca z zespołem projektowym, 
 prowadzenie wymaganej przez Zamawiającego dokumentacji, w tym w szczególności: 

dzienniki zajęć, listy obecności, karty usług doradczych, w przypadku wsparcia 
indywidualnego. 

 


