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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 „Konsultacje metodyczne oraz konsultacje pogłębione indywidualne w dziedzinie opracowywania 

i realizacji planów pomocy dziecku oraz analizy przypadku dziecka umieszczonego w pieczy 

zastępczej” 

 

Przedmiot zamówienia: usługa polegająca na przeprowadzeniu 

1. konsultacji metodycznych 

2. konsultacji indywidualnych 

Formuła konsultacji:  

1. konsultacje metodyczne, grupy 2/3 osobowe - w ciągu jednego dnia konsultacje metodyczne 

przeprowadzane będą dla nie więcej niż 15 osób;  

2. konsultacje indywidualne 1 x w miesiącu, planuje się dodatkowy dzień konsultacji indywidualnych 

przeprowadzany dla wybranych, najtrudniejszych przypadków wychwyconych podczas konsultacji 

2-3 osobowych 

9 spotkań konsultacji metodycznych realizowanych w godzinach 08:00-16:00 tj. 10 godzin szkoleniowych 

(każda po 45 minut), łącznie 90 godzin szkoleniowych. 

2 dni spotkań konsultacji indywidualnych realizowanych w godzinach 08:00-16:00 tj. 10 godzin 

szkoleniowych (każda po 45 minut), łącznie 20 godzin szkoleniowych. 

Zakres merytoryczny konsultacji: 

 opracowywanie i realizacja planów pomocy dziecku 

 analiza przypadku dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej przy wykorzystaniu dotychczas 

przygotowanych dokumentów planu pomocy dziecku, 

 konsultacje w sprawie szeroko rozumianego planu pomocy dziecku wraz z celami długoterminowymi, 

celami szczegółowymi i zadaniami, w tym przygotowywanie analiz mocnych stron oraz potrzeb 

dziecka, przygotowywanie genogramów, ekomap, planów pomocy dziecku  

 planowanie: planu pracy zespołowej ze specjalistami, w tym asystentem rodziny, pracownikiem 

socjalnym, psychologiem i innymi; etapów pracy z dzieckiem i rodzina zastępczą, 

 przygotowywanie i realizacja planu usamodzielnienia, 

 ćwiczenia technik komunikacyjnych, gry ról, etc. 

Grupa docelowa: 50 pracowników Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej Wydziału Wspierania Pieczy 

Zastępczej MOPS w Łodzi (koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej oraz specjaliści pieczy zastępczej) 

Termin: od dnia podpisania umowy do dnia 20 grudnia 2018 r. 

Miejsce szkolenia: Wydział Wspierania Pieczy Zastępczej (WWPZ) MOPS w Łodzi, ul. Piotrkowska 149 

Cel główny szkolenia: wypracowanie i wdrożenie jednolitej metodyki pracy koordynatorów rodzinnej 

pieczy zastępczej oraz innych specjalistów pracy z rodziną zastępczą wraz z zestawem jednolitych 
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narzędzi pracy (indywidualnych planów pracy zespołowej we współpracy z rodzinami zastępczymi oraz 

pomiędzy specjalistami), w tym wzmocnienie indywidualnych kompetencji w zakresie: 

 pracy w podejściu ukierunkowanym na rozwiązaniach, skuteczną komunikacją. 

 rozumienia znaczenia w rozwoju dziecka więzi oraz pracy z dziećmi z zaburzeniami więzi, różnymi 

wzorcami więzi, 

 opracowywania i realizacji planu pomocy dziecku: zsynchronizowanego z planem pracy z rodziną / 

sprofilowanego na zapewnienie trwałej więzi w rodzinnym środowisku / na przygotowanie do procesu 

usamodzielnienia,  

Ponadto zwiększenie kompetencji wykonywania podstawowych narzędzi pracy koordynatora: planu 

rozwoju rodziny, genogramu, ekomapy, celów długoterminowych; uporządkowanie wiedzy i praktycznych 

umiejętności oraz indywidualna pomoc w planowaniu pracy dla konkretnych sytuacji dzieci umieszczonych 

w pieczy zastępczej. 

Wymagania dodatkowe:  

Prowadzący konsultacje prowadzić będzie dokumentację konsultacji, listę obecności. Z każdej konsultacji 

metodycznej i indywidualnej sporządzony zostanie raport zawierający cel konsultacji oraz dokonane 

uzgodnienia, raporty i kopie list obecności będą przekazywane Kierownikowi Wydziału Wspierania Pieczy 

Zastępczej oraz Kierownikowi Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej na koniec każdego miesiąca 

konsultacji. Ponadto, uczestnicy po zakończeniu konsultacji otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w 

konsultacjach (metodycznych, indywidualnych) ze wskazaniem zakresu konsultacji oraz zrealizowanych 

godzin. 

 

 


