
 

 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/FP/RPO/11/2020 
dotyczące zamówienia usługi: świadczenia terapii psychologicznej 

 

w ramach projektu  
 „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II”  

realizowanego przez Powiat Tczewski (partner wiodący), w partnerstwie z Fundacją Pokolenia,  
Gminą Miejską Tczew, w tym z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tczewie  

oraz NZOZ Centrum Leczenia Uzależnień "Zapowiednik" 

 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020,  
w ramach Osi Priorytetowej VI Działania 6.1 Poddziałania 6.1.1. 

 

Szanowni Państwo,   

W związku z realizowanym przez Fundację Pokolenia projektem „Lokalny System Aktywizacji 
Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II” zwracamy się do Państwa z zapytaniem 
ofertowym dotyczącym możliwości współpracy w ramach prowadzenia terapii psychologicznej. 
 

ZAMAWIAJĄCY 

1. Nazwa i adres zamawiającego  

Fundacja Pokolenia, Janiszewko 31, 83-130 Pelplin. 

Osoba do kontaktu: Anna Melzacka, amelzacka@fundacjapokolenia.pl tel. 509 622 065. 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

2. Rodzaj zamówienia: 

Usługa świadczenia terapii psychologicznej – 1664 godz. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest poradnictwo/terapia psychologiczna prowadzona metodą Stosowanej 
Analizy Zachowania (SAZ) wraz z całościową opieką nad każdym z uczestników oraz superwizją wsparcia 
co oznacza: monitorowanie efektów wsparcia jakie uczestnik otrzymuje w ramach projektu, podsumowanie 
wsparcia w ramach wszystkich form przewidzianych do realizacji w projekcie m.in. szkolenia/warsztaty, 
warsztaty wyjazdowe, terapia uzależnień, usługi opiekuńcze realizowana w ramach projektu „Lokalny 
System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II”. Terapia będzie 
prowadzona na rzecz osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także 
ich otoczenia. Szacunkowa liczba osób objętych terapią w okresie realizowanego zamówienia to ok. 205. 



 

 

Zamówienie obejmuje diagnozę, przygotowanie planu terapeutycznego oraz jego realizację we współpracy 
z organizacjami i instytucjami partnerskimi, w tym w szczególności z Ośrodkami Pomocy Społecznej  
oraz specjalistami zatrudnionymi w projekcie. Diagnoza/terapia prowadzona będzie głównie w budynku 
Fundacji Pokolenia w Tczewie, ale również jeśli zajdzie taka potrzeba w terenie tj. w środowisku 
osoby/rodziny objętej terapią (powiat tczewski)  
Jedną z grup docelowych są osoby znajdujące się w długotrwałym kryzysie bezdomności.  
Wiąże się to z pracą w niestandardowych godzinach oraz pełną dyspozycyjnością zarówno w weekendy  
jak i święta oraz w godzinach nocnych, w wymiarze interwencyjnym. W zależności od potrzeb ww. osób. 
Dodatkowo  koniecznie są  wizyty miejscach gdzie można spotkać osoby w kryzysie bezdomności  
m.in. ogrzewalni dla osób bezdomnych, działkach.  Terapia może przyjmować także formę terapii grupowej, 
w czym towarzyszyć będą również terapeuci, terapeuta uzależnień i/lub pracowników socjalnych.  Godziny 
prowadzenia terapii obejmować będzie pracę w systemie dyżurów oraz indywidualnie umawianych 
spotkań, zależnie od potrzeb i możliwości osób uczestniczących w projekcie. Zamówienie dotyczy realizacji 
łącznie 1664 godz. terapii realizowanej w okresie od podpisania umowy do 31.12.2021 roku. 
Stosowana Analiza Zachowania opiera się na podstawowych procesach uczenia się, koncentruje się  
na zachowaniu, zmiennych środowiskowych, czyli zdarzeniach poprzedzających zachowanie  
i konsekwencjach zachowania, które na nie wpływają. Celem terapii opartej na zasadach Stosowanej 
Analizy Zachowania jest rozwijanie zachowań deficytowych oraz redukowanie niepożądanych. Metoda ta 
jest skuteczna w pracy z osobami wykluczonymi społecznie bądź zagrożonymi wykluczeniem, ponieważ 
kładzie duży nacisk na uczenie się nowych zachowań, motywację, aktywizację, biorąc jednocześnie  
pod uwagę wszystkie czynniki środowiskowe. 
W ramach wykonywanych obowiązków Wykonawca będzie w ścisłym kontakcie z pracownikami socjalnymi, 
asystentami, doradcami, terapeutami uzależnień i innymi specjalistami zaangażowanymi w realizację 
programu wsparcia. Projekt realizowany jest w szerokim partnerstwie międzysektorowym, personel 
projektu, w tym zespół psychologów, uczestniczy w spotkaniach zespołów roboczych, spotkaniach 
ewaluacyjnych. Psychologowie uczestniczą w opracowaniu dokumentów, regulaminów, konstruują opinie, 
rekomendacje.  
Praca Wykonawcy będzie objęta w trakcie realizowanego projektu superwizją grupową mającą na celu 
zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług terapeutycznych.  

Projekt realizowany jest w partnerstwie, przy współudziale wielu specjalistów, stąd Wykonawca będzie 
zobligowany do uczestniczenia w spotkaniach ewaluacyjnych oraz współudziału w opracowaniu 
dokumentów, regulaminów, opinii, rekomendacji.  
 
Zamawiający oczekuje od Wykonawcy dyspozycyjności oraz gotowości do udzielania wsparcia  
w sytuacjach interwencyjnych – oznacza to gotowość do osobistego świadczenia usługi w miejscu 
przebywania uczestnika w czasie nie dłuższym niż 1h zegarowa. 
 
Szczegółowy opis projektu „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim  
– edycja II” zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 
 
 
4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne 
 

 
5. Oferty częściowe: 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.  
 



 

 

6. Termin wykonania zamówienia: 

Od momentu podpisania umowy do z usługodawcą do 31.12.2021. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zarówno terminu podpisania umowy, jak i okresu 
realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności wpływających na zmianę 
okresu realizacji zadań w projekcie.  

 
7. PLANOWANE ZAMÓWIENIA DODATKOWE: 

Zamawiający może udzielić Wykonawcy w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, 
zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług. Zakres oraz warunki realizacji dodatkowych 
zamówień, poza założeniami ilościowymi, będą tożsame z określonymi w niniejszym zapytaniu.   

 

8. Miejsce realizacji zamówienia: 

Praca stacjonarna oraz w terenie na obszarze powiatu tczewskiego. Praca głównie w biurze Fundacji 
Pokolenia przy ul. Obrońców Westerplatte 6, 83-110 Tczew.  
 

9. Warunki udziału w postępowaniu: 
 

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone 
w aktualnych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności  
na lata 2014-2020. Wytyczne dostępne są m.in. na www.rpo.pomorskie.eu 

 
2) O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, dysponujący osobą/osobami,  

z których chociaż jedna  spełnia łącznie następujące kryteria: 
 
a) Posiadanie wykształcenia wyższego (tytuł zawodowy magistra) – kierunek psychologia. 

 Weryfikacja nastąpi na podstawie załączonej kopii dyplomu ukończenia studiów. 
W przypadku podmiotu gospodarczego/organizacji pozarządowej kserokopia dyplomu 
pracowników/zleceniobiorców, którzy będą wykonywali usługę terapii na rzecz podmiotu 
w ramach ww. projektu. 
 

b) Posiadanie wykształcenia kierunkowego – Stosowana Analiza Zachowania.  
 Weryfikacja nastąpi na podstawie jednego z dokumentów:  
-  załączonej kopii zaświadczenia ukończenia kursów/staży w ośrodkach SAZ (formalne 
zaświadczenie/certyfikat)  
- załączonej kopii dyplomu ukończenia studiów podyplomowych z SAZ (formalne 
zaświadczenie/dyplom) 

 
c) min. dwuletnie doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie oraz zagrożonymi 

wykluczeniem 
 Weryfikacja nastąpi na podstawie CV. Dokument musi zawierać konkretne, szczegółowe  
i pełne dane, które będą wprost odnosiły się do kryterium i na podstawie których Zamawiający 
będzie mógł ocenić spełnienie kryterium. W przypadku braku możliwości weryfikacji spełnienia 
kryterium na podstawie danych przedstawionych przez Wykonawcę, Zamawiający odrzuci 
ofertę. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów potwierdzających dane 
zawarte w CV np. umów, referencji, oświadczeń/zaświadczeń zleceniodawców.  



 

 

 
W przypadku podmiotu gospodarczego/organizacji pozarządowej Curriculum Vitae 
pracowników/zleceniobiorców, którzy będą wykonywali usługę terapii na rzecz podmiotu 
w ramach ww. projektu. 

 
3) W postępowaniu nie mogą brać udział oferenci, którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo  

lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 
między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane  
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające  
w szczególności na: 

a. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia  
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

4) W postępowaniu mogą brać udział zarówno podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe,  
jak i osoby fizyczne. 

 
PROCEDURA 

10. Tryb udzielenia zamówienia: 

Fundacja Pokolenia jest podmiotem, który nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004, nr 19, poz. 177 z późn. zm.). W związku z tym,  
że niniejsze zamówienia jest finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020, niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę konkurencyjności 
określoną w aktualnie obowiązujących Wytycznych dotyczących udzielania zamówień w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

 
 
 
 

11. Kryteria oceny ofert:.  
  
Ocena ofert nastąpi na podstawie trzech kryteriów: 
 

a) Koszt usługi - Cena ryczałtowa brutto za 1 godz. terapii – waga 40%  
o Weryfikacja na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę załącznika nr 2 

uwzględniającego cenę ryczałtową brutto za 1 godz. terapii 
b) Wykształcenie w kierunku SAZ – waga 30% 

Weryfikacja nastąpi na podstawie jednego z dokumentów:  
-  załączonej kopii zaświadczenia ukończenia kursów/staży w ośrodkach SAZ (formalne 
zaświadczenie/certyfikat)  
- załączonej kopii dyplomu ukończenia studiów podyplomowych z SAZ (formalne 
zaświadczenie/dyplom) 



 

 

 
c) Doświadczenie w terapii psychologicznej z osobami dorosłymi w oparciu o zasady i metody 

Stosowanej Analizy Zachowania – waga 30% 
o Weryfikacja na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę Curriculum Vitae zawierające 

dane o doświadczeniu w terapii psychologicznej w oparciu o zasady i metody Stosowanej 
Analizy Zachowania. W przypadku podmiotu gospodarczego/organizacji pozarządowej 
Curriculum Vitae pracowników/zleceniobiorców, którzy będą wykonywali usługę terapii  
na rzecz podmiotu w ramach ww. projektu.  

 
 
 
Przyjmuje się punkty według następującego wyliczenia:  
 

 Ad. a) Koszt usługi - Cena ryczałtowa brutto za 1 godz. terapii 
CRn 

KT =    ---------------------------   x 40 pkt. 
CRo 

KT - wartość punktowa: Koszt Terapii 

CRn - cena ryczałtowa brutto za 1 godz. terapii wg najkorzystniejszej oferty. 
CRo - cena ryczałtowa brutto za 1 godz. terapii wg ocenianej oferty. 
 

 Ad. b) Wykształcenie w kierunku SAZ - 30 pkt.   
 

 Ad. c) Doświadczenie w pracy psychologicznej z osobami dorosłymi w oparciu o zasady i metody 
Stosowanej Analizy Zachowania 

10 pkt - do jednego roku doświadczenia w stosowaniu SAZ 

20 pkt - od dwóch do trzech lat doświadczenia w stosowaniu SAZ 

30 pkt - powyżej trzech lat doświadczenia w stosowaniu SAZ 

 

 
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 

12. Miejsca, gdzie opublikowano niniejsze zapytanie ofertowe: 

a. Strona internetowa www.fundacjapokolenia.pl  

b. W Bazie Konkurencyjności: http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl  

 

13. Termin oraz miejsce składania ofert  

Termin składania ofert wyznaczono na 29 listopada 2020 r. (wiążąca jest data wpływu oferty do biura 

Fundacji Pokolenia przy ul. Obrońców Westerplatte 6, 83-110 Tczew). 



 

 

Ofertę można składać: 

 pocztą lub osobiście w biurze Fundacji Pokolenia (w godz. od 9.00 do 15.00 od poniedziałku  

do piątku) przy ul. Obrońców Westerplatte 6, 83-110 Tczew 

 mailem na adres: amelzacka@fundacjapokolenia.pl 

W przypadku wiadomości elektronicznej w temacie należy wpisać w tytule wiadomości:  

Zapytanie ofertowe nr 2/FP/RPO/11/2020. W przypadku wersji papierowej należy dopisać na kopercie: 

Zapytanie ofertowe nr  2/FP/RPO/11/2020. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty niekompletne zostaną odrzucone z przyczyn 
formalnych. 

 

14. Osoby do kontaktu  

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Anna Melzacka, amelzacka@fundacjapokolenia.pl, tel. 509 622 065. 

 

15. Sposób sporządzenia oferty 

1. Ofertę można składać wyłącznie na formularzu, którego wzór przedstawiono w załączniku  

do niniejszego zapytania ofertowego. 

2. Wraz z ofertą konieczne jest złożenie następujących dokumentów: 

a) załącznik nr 2 uwzględniający cenę ryczałtową brutto za 1 godz. terapii 

b) załącznik nr 3 o braku powiązań kapitałowych i osobowych 

c) kserokopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie wyższe: kierunek psychologia. 

W przypadku podmiotu gospodarczego/organizacji pozarządowej kserokopia ww. dyplomu 

pracowników/zleceniobiorców, którzy będą wykonywali usługę terapii na rzecz podmiotu 

w ramach ww. projektu. 

d) Curriculum Vitae zawierający m.in.: 

 dane potwierdzające min. dwuletnie doświadczenie w pracy z osobami 

wykluczonymi społecznie oraz zagrożonymi wykluczeniem  

 dane o doświadczeniu w pracy psychologicznej w oparciu o zasady i metody 

Stosowanej Analizy Zachowania.  

e) Dokumenty potwierdzające wykształcenie kierunkowe – SAZ. 

W przypadku podmiotu gospodarczego/organizacji pozarządowej Curriculum Vitae 

pracowników/zleceniobiorców, którzy będą wykonywali usługę terapii na rzecz podmiotu 

w ramach ww. projektu.  

 
 
 



 

 

 
16. Zawarcie umowy 

1. Jeżeli Wykonawca będzie uchylał się od podpisania umowy w terminie wskazanym przez Fundację 

Pokolenia wybrana zostanie kolejna najkorzystniejsza oferta.  

2. Wykonawca wystawiać będzie, w przypadku podmiotów gospodarczych - faktury/rachunki,                         

w przypadku osób fizycznych - rachunki do umowy cywilno-prawnej za każdy okres rozliczeniowy, 

zgodnie z faktycznie liczbą przepracowanych godzin na podstawie przedłożonego do akceptacji 

Zamawiającemu protokołu. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/FP/RPO/11/2020 

Uwaga! Zakres projektu może ulec zmianie w związku z prowadzeniem ewentualnych negocjacji                            
z Instytucją Zarządzającą 

 

Nazwa projektu: Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie 
tczewskim – edycja II 

 

Czas realizacji usługi: od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 

Wartość projektu:  

- całkowita: 

 

3 066 653,11 zł 

- dofinansowanie: 2 606 655,14 zł 

- wkład własny: 459 997,97 zł 

 

Skład partnerstwa: Powiat Tczewski (partner wiodący), w partnerstwie z Fundacją Pokolenia, 
Gminą Miejską Tczew, w tym z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej  
w Tczewie, NZOZ Centrum Leczenia Uzależnień "Zapowiednik" 

Partnerstwo zostało powołane w sposób transparenty                                     
z zachowaniem zasady pełnej informacji, otwartości, zasady 
wzajemnego poszanowania. 



 

 

I Grupa docelowa projektu: 

Grupy docelowe ogółem: 
 kobiety uzależnione, doświadczające przemocy, wykluczone z dostępu do mieszkań, 

samotnie opiekujących się osobami zależnymi, w tym dziećmi, czy wielodzietne, 
pozostające bez zatrudnienia lub ubogie pracujące; 

 członkowie rodzin z osobą z niepełnosprawnością oraz osoby z niepełnosprawnością; 
 osoby bierne zawodowo, osoby w kryzysie psychicznym, osoby opuszczające zakłady karne, 

osoby długotrwale bezdomne, osoby pozostające długotrwale bez pracy, osoby 
wychodzące z uzależnień; 

 osoby niesamodzielne (dzieci i osoby zależne); 
 imigranci w trudnej sytuacji; 
 otoczenie osób wychodzących z uzależnienia. 

 

Wsparciem w ramach projektu objętych będzie: 

205 osób, w tym: 
 110 kobiet i 95 mężczyzn (w tym uzależnione, doświadczające przemocy, wykluczone              

z dostępu do mieszkań, samotnie opiekujące się osobami zależnymi, pozostające bez 
zatrudnienia lub ubogie pracujące); 

 40 osób zależnych i opiekunowie osób zależnych ( członkowie rodzin z osobą                               
z niepełnosprawnością i osoby z niepełnosprawnością). 
 
 

II Cele: 

Zmniejszenie ubóstwa i włączenie społeczne poprzez wzrost aktywności społecznej                              
i zawodowej osób wykluczonych społecznie oraz ich otoczenia zamieszkujących obszar gminy 
wiejskiej i miejskiej Tczew, a także powiatu tczewskiego.  
 

Cele szczegółowe to: 
 

 Zwiększenie szans na zatrudnienie, w tym w podmiotach ekonomii społecznej 
(przedsiębiorstwach społecznych), osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczaniem 
społecznym, poprzez realizację instrumentów aktywnej integracji; 

 Zwiększenie kompetencji społecznych; 
 Poprawa skuteczności i efektywności systemu integracji społecznej i zawodowej osób 

wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez uspójnienie polityki oraz 
wielowymiarowe i wszechstronne wsparcie realizowane na poziomie metropolitalnym; 

 

 



 

 

III Partnerstwo Lokalne: 

Projekt „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim  
– edycja II” będzie realizowany w partnerstwie składającym się z: Powiatu Tczewskiego (partner 
wiodący), w partnerstwie z Fundacją Pokolenia, Gminą Miejską Tczew,  
w tym z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tczewie oraz NZOZ Centrum Leczenia 
Uzależnień "Zapowiednik". 

Partnerstwo zostało powołane w sposób transparenty z zachowaniem zasady pełnej informacji, 
otwartości, zasady wzajemnego poszanowania. 

 

IV Zadania: 

ZADANIE 1 – AKTYWIZACJA SPOŁECZNA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH 

ETAP I REKRUTACJA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH: 

Zespół roboczy składający się z przedstawicieli/-ek wszystkich partnerów przygotuje dokumenty 
rekrutacyjne składające się z regulaminu rekrutacji, formularza rekrutacyjnego oraz wzorów 
oświadczeń, zaświadczeń niezbędnych do kwalifikacji osób do wsparcia  
oraz formularz wywiadu. Dokumenty zostaną zaakceptowane przez Komitet Sterujący  
na pierwszym posiedzeniu. 

Osobą odpowiedzialną za kwalifikację osób do wsparcia jest specjalista/-ka  
ds. indywidualnego wsparcia ściśle współpracująca z personelem projektu i Partnerami.  

Dokumenty rekrutacyjne dostępne i dystrybuowane będą u wszystkich partnerów. 

Ścieżka kwalifikacji osoby do wsparcia: 

Osoba wypełnia formularz, zwierający informacje niezbędne do podjęcia decyzji                                              
o kwalifikowalności wsparcia (współpraca wszystkich partnerów w zakresie pomocy  
w wypełnieniu dokumentów). 
Asystenci projektu przedstawiają szczegółowo ofertę i pomagają w wypełnieniu dokumentów. 
Efektem wywiadu i analizy dokumentów jest wstępna analiza sytuacji społeczno-zawodowej. 
Analiza zawierać będzie informacje na temat statusu na rynku pracy, sytuacji prawnej, 
mieszkaniowej itp. Na podstawie analizy osoba jest kwalifikowana  
do udziału w projekcie bądź proponowana jest jej inna dostępne na terenie województwa 
instytucja/organizacja udzielająca wsparcia. 

 

 

 



 

 

ETAPY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU: 
1) Kompleksowa diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej osoby uczestniczącej  

– diagnoza dokonywana jest wielopłaszczyznowo przy udziale wszystkich osób mających 
wpływ na sytuację osoby uczestniczącej. Proces diagnostyczny koordynowany jest przez 
specjalistę ds. wsparcia indywidualnego w ramach tego etapu zespół psychologów 
dokonuje diagnozy psychologicznej zarówno w gabinecie, jak i w środowisku, pracownik 
socjalny przeprowadza wywiad, kurator informuje  
o aktualnej sytuacji prawnej, w razie potrzeby terapeuta uzależnień przeprowadza 
diagnozę w tym kierunku (skonstruowanie indywidualnej ścieżki wsparcia).  

2) Określenie PROGRAMU WSPARCIA, na który składa się: wywiad środowiskowy, diagnoza 
psychologiczna (wywiad psychologiczny i obserwacja) i nozologiczna (określa ewentualna 
jednostkę chorobową), dokumenty potwierdzające historie wsparcia danej osoby, 
Indywidualny Plan Rozwoju (część dot. aktywizacji zawodowej określana w późniejszym 
etapie), kontrakt wsparcia zintegrowany z ew. kontraktem socjalnym, inne dokumenty dot. 
udzielanego wsparcia. 

3) Realizacja PROGRAMU WSPARCIA przy wykorzystaniu usług dostępnych w koszykach usług 
(monitoruje specjalista/stka ds. wsparcia indywidualnego). W razie potrzeby osoba 
uczestnicząca w projekcie obejmowana jest wsparciem asystenta/-ki (zintensyfikowany 
bieżący kontakt z osobą uczestniczącą, monitorowanie realizacji kontraktu, sygnalizowanie 
potrzeb dot. poszczególnych koszyków usług  
i monitorowanie realizacji tych usług w kontekście wsparcia osoby uczestniczącej). 
Asystentura, w uzasadnionych wypadkach, obejmuje także okres pierwszych trzech 
miesięcy zatrudnienia osoby uczestniczącej, w celu ułatwienia adaptacji w sytuacji 
zatrudnienia.  
 

DOSTĘPNE NARZĘDZIA WSPARCIA W RAMACH AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ: 

Terapia psychologiczna obejmuje diagnozę: wywiad i obserwację psychologiczną, terapię 
indywidualną, grupową oraz systemową (rodzinną). 

Terapia uzależnień obejmować będzie pracę z uzależnieniami od narkotyków  
oraz uzależnień mieszanych (alkohol i narkotyki). Wsparcie będzie kierowane do osób 
uzależnionych jak i ich otoczenia. Terapia odbywać się będzie zarówno w formie stacjonarnej przy 
wykorzystaniu zasobów Partnera – NZOZ Centrum Leczenia Uzależnień „Zapowiednik”, jak i w 
formie ambulatoryjnej. Rodzaj niezbędnej do podjęcia terapii określany jest  
przez terapeutów/-ki uzależnień na podstawie diagnozy. 

Specjalistyczne poradnictwo prawne obejmować będzie wsparcie prawne związane  
z sytuacjami specyficznymi dla sytuacji osoby uczestniczącej, wymagające specjalistycznej wiedzy 
prawniczej, niekwalifikującej się do bezpłatnej pomocy prawnej świadczonej  
ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości.  

Coaching - indywidualna praca z coachem/-ką, pozwalająca rozpoznać osobie uczestniczącej jego 
umiejętności, zdolności i talenty oraz pełniej wykorzystać potencjał. Coaching pomaga przekraczać 



 

 

bariery, rozszerzać strefę komfortu, poznać lepiej samego siebie, podnieść poczucie własnej 
wartości, określić cele rozwojowe i znaleźć motywację wewnętrzną do ich realizacji. 

Wsparcie specjalistyczne (psychiatrzy, seksuolodzy, psychotraumatolodzy, mediatorzy itp.) – 
wsparcie adekwatne do specyficznej sytuacji osoby uczestniczącej. Nie ma potrzeby zapewniania 
takiego wsparcia stale. Jest ono udzielane, w przypadku, gdy osoba wymaga specjalistycznej 
interwencji wykraczającej poza terapię psychologiczną czy uzależnień  
np. zaburzenia psychiczne, doświadczenie traumy, zaburzenia seksualne uniemożliwiające 
integrację społeczną i rozpoczęcie aktywizacji zawodowej osoby obejmowanej wsparciem. 

Świadczenie pomocowe/interwencyjne – wsparcie w postaci zakupu usług, których brak 
uniemożliwia prawidłową realizację kontraktu socjalnego, czy podjęcie aktywizacji społeczno-
zawodowej. Rodzaj i zakres wsparcia udzielany jest na podstawie Programu Wsparcia określanego 
przez zespół specjalistów. W ramach usług mogą znaleźć się  
m.in. jednorazowa dopłata do wynajmu mieszkania/pokoju, usługa fotograficzna niezbędna do 
wyrobienia dokumentów, usługi fryzjerskie, voucher na zakup odzieży, żywności,  
art. higieny osobistej itp. Procedurę przyznawania świadczeń określa Regulamin opracowany przez 
przedstawicieli partnerstwa i zaakceptowany przez Komitet Sterujący. 

Warsztaty kompetencji społecznych – warsztaty organizowane będą na podstawie 
zdiagnozowanych przez zespół specjalistów potrzeb szkoleniowych z zakresu kompetencji 
społecznych tj. komunikacja interpersonalna, radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych, radzenie 
sobie ze stresem, trening budżetowy, zarządzanie sobą w czasie, planowanie rozwoju osobistego 
itp. 

Warsztaty i szkolenia aktywnościowe – warsztaty obejmujące różnorodne dziedziny aktywizacji 
społecznej, sprzyjające odkrywaniu własnych pasji, talentów, pobudzające  
do samorozwoju, stanowiące element terapii. Będą to m.in. warsztaty jogi, wspinaczkowe, 
artystyczne.  

Grupy wsparcia – spotkania z kobietami, opiekunami osób zależnych, a także osób  
w kryzysach psychicznych w celu wymiany doświadczeń, wzajemnego wzmacniania się. 

Mieszkanie treningowe jest etapem przejściowym dla osób zagrożonych bezdomnością  
lub bezdomnych przed całkowicie samodzielnym mieszkaniem. Do pobytu w mieszkaniu 
treningowym kieruje zespół specjalistów, wsparciem objęte zostaną przede wszystkim osoby 
wychodzące z sytuacji przemocy domowej, powracające z zakładów karnych, placówek 
opiekuńczo-wychowawczych, usamodzielniani wychowankowie systemu pieczy zastępczej. Zasady 
funkcjonowanie mieszkania określa Regulamin. Pobyt w mieszkaniu trwa maksymalnie 6 miesięcy 
(na skierowanie specjalisty, psychologa termin może zostać wydłużony). Mieszkaniec sam 
zapewnia z własnych środków koszty żywności, opłat eksploatacyjnych, internetu, artykułów 
higieny osobistej i środków czystości. W mieszkaniu jednocześnie przebywać mogą maksymalnie 4 
osoby. Mieszkanie obejmowane jest wsparciem asystenckim. 



 

 

Wolontariat – jednym z narzędzi integracji społecznej jest odbycie wolontariatu                                        
w instytucjach/organizacjach działających w obszarze pożytku publicznego. Wolontariat jest 
narzędziem kształtowania kompetencji społecznych, takich jak: praca w grupie, planowanie 
rozwoju, wywiązywanie się ze zobowiązań, komunikacja interpersonalna itp. 

Specjalista ds. wsparcia indywidualnego – osoba, która odpowiada za prowadzenie procesu 
wsparcia przy udziale specjalistów i usług w ramach koszyka wsparcia, odpowiada  
za kontakty między specjalistami, bezpośredni kontakty z osobami uczestniczącymi  
w projekcie, dba o prawidłową realizacje procedur, opracowuje standardy wsparcia. Jest 
odpowiedzialna za kwalifikacje osób do wsparcia. 

Animator pracy - streetworking – dzięki uruchomieniu programu streetworkingu, zwiększamy 
efektywność pracy bezpośrednio w środowisku, docieramy do grup marginalizowanych, często 
niekorzystających z system pomocy społecznej, niezarejestrowanych w PUP, bezdomnych. 

Mieszkania „Housing First” –  pilotaż mieszkań przez asystenta mieszkania zgodnie  
z metodologią „housing first”, czyli specjalistyczna forma pomocy osób cierpiących z powodu 
zaburzeń psychicznych i/lub uzależnieni, czyli z podwójnym rozpoznaniem  
i doświadczających długotrwałej bezdomności. 

 

ZADANIE 2 – AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH 

Aktywizacja zawodowa jest kontynuacją procesu aktywizacji społecznej dla osób  
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, które nie są gotowe do korzystania z oferty 
aktywizacyjnej Urzędu Pracy.  

W RAMACH AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ZAPLANOWANO NASTĘPUJĄCE INSTRUMENTY WSPARCIA: 

Broker pracy – osoba pośrednicząca w procesie wchodzenia na rynek pracy między osobą 
uczestnicząca a konkretnymi pracodawcami. Broker doskonale zna lokalny, a także regionalny 
rynek pracy, nawiązuje indywidualne kontakty z pracodawcami, przygotowuje ich do zatrudnienia 
osób z grup wykluczenia społecznego, a także dobiera odpowiednie oferty pracy adekwatnie do 
kwalifikacji, możliwości osoby uczestniczącej.  

Dodatkowo broker pracy może wykorzystać narzędzie kursów zawodowych, podnoszących 
kwalifikacje zawodowe, a niedostępnych w danym momencie na rynku nieodpłatnych usług 
szkoleniowych. Decyzję o przyznaniu kursu zawodowego podejmuje zespół specjalistów  
na wniosek osoby uczestniczącej poparty rekomendacją brokera. 

 

Staże dla osób długotrwale pozostających bez pracy – nabycie umiejętności niezbędnych  
do wykonania danego zawodu po odbyciu staży w przedsiębiorstwach społecznych. 



 

 

Broker edukacyjny – po przeprowadzeniu wywiadu doradca pomaga w wyborze kierunku studiów, 
kursu, szkoleń zawodowych, stadiów podyplomowych i inne formy doskonalenia zawodowego.    

Doradztwo zawodowe – indywidualna praca pozwalająca rozpoznać indywidualne umiejętności, 
talenty i zdolności, w wyniku, czego umożliwi to wykorzystać w pełni potencjał (przekraczanie 
barier, poszerzenie strefy komfortu, poznać samego siebie, podnieść poczucie własnej wartości, 
znaleźć motywację). 

Inkubator przedsiębiorczości młodych – kompleks działań (osoby w wieku 18-21 lat) dla 
szczególnie usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej składający się z cyklu warsztatów 
zwiększających kompetencje i kwalifikacje zawodowe. Efektem każdego cyklu warsztatów będzie 
konkursem na najlepszy biznesplan, gdzie nagrodę fundować będą lokalni przedsiębiorcy.  

System krótkoterminowych praktyk opartych na metodologii job-shadowing, tj. rodzaju praktyki 
zawodowej, której głównym celem jest zapoznanie się z pracą na danym stanowisku poprzez 
obserwację zadań wykonywanych przez innych pracowników. Polega on na pracy  
z osobami zajmującymi zarówno pokrewne nam stanowisko, jak i zupełnie różne (osoba 
uczestnicząca w praktyce towarzyszy - jak cień - prowadzącemu ja pracownikowi).  

Mentoring – jest to metoda pobudzania rozwoju zawodowego, w której uczestniczą 2 osoby – 
mentor i jego podopieczny. Opiera się na kontrakcie mentora z osoba uczestniczącą określającym 
zasady i cele współpracy, Mentorem jest przedsiębiorca z pewnymi osiągnięciami, sukcesami, z 
silną, wypracowaną pozycją w środowisku, społeczności oraz  
na rynku pracy, jego zadaniem jest zmotywowanie osoby uczestniczącej do podjęcia aktywności na 
rynku pracy w oparciu o wiedzę i doświadczenie w zakresie aktywności zawodowej. 

 

V Obszar realizacji zadania: 

miasto, gmina Tczew, powiat tczewski 



 

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 2/FP/RPO/11/2020 

 
 
 
…………………………..…………………....…..      ……....………………………..………. 
(pieczęć nagłówkowa lub  
dane teleadresowe Wykonawcy)                (miejscowość, data) 

     
 
DO ZAMAWIAJĄCEGO 
Fundacja Pokolenia 
Janiszewko 31 
83-130 Pelplin  

FORMULARZ OFERTOWY 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
/nazwa i adres Wykonawcy/ 
 

Numer telefonu ……………………………………………………..……….. e-mail ………………….……………………………….…………… 

REGON  (jeśli dotyczy) …………………………………………… NIP/PESEL ………………………………………….………………………… 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty nr 1/FP/RPO/10/2019 wykonania usługi świadczenia 
terapii psychologicznej w ramach projektu „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej  
w partnerstwie tczewskim – edycja II”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) i współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VI Działania 6.1 Poddziałania 6.1.1. 
 
proponuję ryczałtową cenę brutto za 1 godz. terapii w kwocie brutto  …………………….…………., 

słownie………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Cena oferty musi obejmować wartość przedmiotu zamówienia oraz podatek VAT (o ile wynika  
to z właściwych przepisów), a także uwzględniać ewentualne zmiany w stawce VAT wszelkie koszty 
związane z realizacją zamówienia. 

1. Oświadczam/-y, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

2. Oświadczam/-y, że zapewnimy wykwalifikowaną kadrę do przeprowadzenia usługi.  

 
………………………………………………………………………………………………………….. 
/pieczątka i/lub podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/ 



 

 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 2/FP/RPO/11/2020 

 

OŚWIADCZENIE 

o braku powiązań kapitałowych i osobowych 

 

 
……………………………………………….…….…..                                              ………………………… dnia …………………… 
 /pieczątka nagłówkowa Wykonawcy                                                  /miejscowość/ 
/ dane teleadresowe wykonawcy/           

 

Przystępując do udziału w postępowaniu na realizacje wykonania usługi świadczenia terapii psychologicznej 
w ramach projektu „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja 
II” – zapytanie ofertowe nr 2/FP/RPO/11/2020 oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję, nie jest 
podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe  
lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi  
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, 
polegające w szczególności na: 

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia  
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

………………………………………………………………………………………………………….. 

/pieczątka i/lub podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/ 
 

 

 

 

 


