Kielce, dnia 03.03.2017 roku
Caritas Diecezji Kieleckiej
ul. Jana Pawła II 3
28-015 Kielce
(oznaczenie Zamawiającego)
Postępowanie o udzielenie zamówienia nr RR/1/2017 w trybie rozeznania rynku na prowadzenie
warsztatów psychologicznych/profilaktycznych przez psychologa/profilaktyka w ramach
projektu „Wskazówki życia w świetlicach Caritas” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Rozeznanie rynku
Caritas Diecezji Kieleckiej w Kielcach, ul. Jana Pawła II 3, 25 - 013 Kielce w ramach
projektu „Wskazówki życia w świetlicach Caritas” współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów
psychologicznych/profilaktycznych przez psychologa/profilaktyka.
1. Przedmiot zamówienia
CPV: 85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne
Zajęcia będą przeprowadzone przez psychologa/profilaktyka w poniższych lokalizacjach,
które mogą stanowić odrębne części zamówienia:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Świetlica środowiskowa, Kielce, Mieszka I 48
Świetlica środowiskowa, Kielce, Turystyczna 3
Świetlica środowiskowa, Mniów, Gajowa 3
Świetlica środowiskowa, Chmielnik, Plac Kościelny 7
Ognisko wychowawcze, Jędrzejów, ul. Jana Pawła II 3
Świetlica środowiskowa, Ślęcin 32a, Nagłowice
Świetlica środowiskowa, Deszno 39 , Nagłowice
Świetlica środowiskowa, Cudzynowice 97

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje zajęcia z dziećmi oraz pracę z rodziną.
2.1. Zajęcia z dziećmi:
- warsztaty psychologiczne/profilaktyczne
6 warsztatów po 2 godz. x 2 lata = 24 h każda placówka w całym projekcie
Szczegółowo: 3 treningi po 2 h w 2 gr. wiekowych/ placówka (x 2 lata)
Grupy wiekowe:
I – 6-12 lat
II – 13-18 lat
Liczebność grup: do 20 osób
Termin: III-V i IX-XII 2017 i podobnie 2018 r.
Podziałek- piątek w godz. pracy placówek, tj. w godz. 13.00-19.00
Harmonogram do uzgodnienia z kierownikiem placówki

Minimum 1 warsztat/ kwartał
Warsztaty:
- Cel: zmniejszenie poziomu zachowań agresywnych i patologicznych wśród
wychowanków
- Tematyka:
1) umiejętność zachowań prospołecznych,
2) kontrola złości,
3) wnioskowanie moralne
Forma: z wykorzystaniem metod aktywizujących.
Wymagania kadrowe:
- wykształcenie zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9
czerwca 2011 r. art. 26:
Wykształcenie wyższe na kierunku: psychologia, pedagogika specjalna, socjologia, praca
socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, który obejmuje resocjalizację, pracę
socjalną, pedagogikę opiekuńczo- wychowawczą
Możliwość składania ofert całościowych lub częściowych z podziałem na placówki. Nie ma
przewiduje się dzielenia zadań.
2.2. Praca z rodziną
I Moduł: warsztaty rodzinne
3 warsztaty x 2h/placówka (w roku 2017 i 2018) tj. 96 godzin w ciągu 2 lat
Cel: przeprowadzenie 6 warsztatów/ placówka
Liczebność grup: do 10 osób
Termin: III-V i IX-XII 2017 i podobnie 2018 r.
Podziałek- piątek w godz. pracy placówek (godziny popołudniowe)
Harmonogram do uzgodnienia z kierownikiem placówki
Minimum 1 warsztat/ w kwartale
Cel: wzrost kompetencji wychowawczych rodziców (głównie ojców)
Tematyka:
Moduł I (3 warsztaty/placówka) – warsztaty: jak mówić żeby dzieci nas słuchały, żeby się
uczyły, współpracowały w grupie itp.)
Moduł II (3 warsztaty/placówka) – współczesne zagrożenia dla młodego człowieka
(problematyka uzależnień)
Prowadzący warsztaty przygotowują mini materiały dla każdego uczestnika ze wskazówkami
dot. omawianej tematyki i informacji gdzie szukać pomocy i wsparcia w przypadku problemów z
dziećmi.
II Moduł: wsparcie indywidualne
5 h/rok/placówka (w roku 2017 i 2018) czyli 5 godzin x 8 placówek x 2 lata = 80 godz.
Dyżury psychologa/profilaktyka – możliwość indywidualnych konsultacji rodziców lub rodziców
z dziećmi
Termin: III-V i IX-XII 2017 i podobnie 2018 r.
Poniedziałek- piątek w godz. pracy placówek (13.00 - 19.00)

Harmonogram do uzgodnienia z kierownikiem placówki
Minimum 1 dyżur/ w kwartale
Wymagania kadrowe:
- wykształcenie zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9
czerwca 2011 r. art. 26:
Wykształcenie wyższe na kierunku: psychologia, pedagogika specjalna, socjologia, praca
socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, który obejmuje resocjalizację, pracę
socjalną, pedagogikę opiekuńczo- wychowawczą
Możliwość składania ofert całościowych lub częściowych z podziałem na placówki (jedna
placówka stanowi jedno zadanie). Nie ma przewiduje się dzielenia zadań.
Ofertę może złożyć psycholog, pedagog lub inna osoba spełniająca warunki określone jako
„wymagania kadrowe” w pkt. 2.1 i 2.2. niniejszego rozeznania rynku.
Wskazane jest, aby w ramach każdego zadania (każdej placówki) warsztaty opisane w pkt.
2.1 i 2.2 prowadziła ta sama osoba.
Zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej.
3. Wymagania formalne:
.
3.1

3.2
3.3

3.4

3.5
3.6
3.7
3.8

Wykonawca może złożyć ofertę cenową na całość lub część zamówienia. Oferty
częściowe można składać na jedną lub kilka części, określonych jako zadania, opisanych
w pkt. 1 Rozeznania rynku. Nie przewiduje się dzielenia przedmiotu zamówienia w
ramach jednego zadania.
Wzór oferty stanowi załącznik do niniejszego Rozeznania. Podana w ofercie kwota
powinna stanowić cenę brutto i zawierać wszystkie koszty Wykonawcy.
Oferta powinna zawierać zaakceptowany wzór umowy (załącznik nr 2) oraz CV i
dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje do wykonania zamówienia
wymagane przez Zamawiającego.
Pisemną ofertę cenową należy złożyć osobiście, przesłać pocztą lub przesłać faksem na
numer 41/344-67-28 lub e-mailem na adres: szkolenia.kielce@caritas.pl . Oferta powinna
uwzględniać w/w informacje i zawierać ceny brutto za 1 godzinę pracy. Ofertę należy
złożyć do dnia 10.03.2017 do godz. 12.00 Decyduje data wpływu do Zamawiającego.
Na podstawie przedłożonych ofert Zamawiający wybierze Wykonawcę oferującego
najniższą cenę łączną.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany w zakresie zamówienia do 30 %
wielkości oferty.
Termin związania ofertą 30 dni.
Niniejsze zapytanie cenowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

....................................................
(podpis kierownika Zamawiającego)
Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – wzór oferty
2. Załącznik nr 2 – wzór umowy

