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Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiot zamówienia: usługa polegająca na przeprowadzeniu konsultacji metodycznych oraz szkolenia z  metodyki 

tworzenia i realizacji planów pomocy dziecku oraz pracy zespołowej. 

1. Konsultacje metodyczne – zrealizowane zostaną w łącznej liczbie 92 godzin szkoleniowych dla maksymalnie 

20 pracowników (kadry kierowniczej oraz specjalistów – koordynatorów oraz pracowników socjalnych Zespołu  

ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej) Konsultacje prowadzone będą  

z maksymalnie z dwoma osobami jednocześnie, a ich tematyka dotyczyć będzie: 

a. Narzędzi planu pomocy dziecku oraz narzędzi planu usamodzielniania. 

b. Planu pracy, procedur oraz standardów pracy z rodziną zastępczą. 

c. Standardów pracy z rodziną biologiczną 

d. Procedura pracy z rodziną biologiczną dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. 

Oczekiwane produkty:  

• Zestaw wypracowanej dokumentacji planów pomocy dziecku i planu usamodzielnienia 

• Standardy oraz procedury pracy z rodziną zastępczą 

• Standardy oraz procedury pracy z rodzina biologiczną 

• Procedura pracy zespołowej specjalistów w Wydziale Wspierania Pieczy Zastępczej 

 

2. Szkolenie dla koordynatorów i pracowników socjalnych Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej dotyczące 

tworzenia i realizacji planów pomocy dziecku, pracy zespołowej oraz standardów i procedur pracy z dzieckiem,  

a także rodziną – 36 godzin szkoleniowych dla maksymalnie 12 osób  

Oczekiwane produkty: 

• Sprawozdanie z przeprowadzenia szkolenia 

• Wyniki testu poszkoleniowego. 

 

Łącznie konsultacje metodyczne i szkolenie: 128 godzin szkoleniowych  

Termin: od dnia podpisania umowy do dnia 28.06.2019 r. 

Miejsce konsultacji i szkolenia: Wydział Wspierania Pieczy Zastępczej MOPS w Łodzi, ul. Piotrkowska 149 

Celem konsultacji metodycznych i szkoleń: wzmocnienie kompetencji specjalistów zatrudnionych w Wydziale 

Wspierania Pieczy Zastępczej MOPS w Łodzi, podniesienie efektywności pracy oraz jakości tworzenia 

i przeprowadzania planowej pracy z dziećmi, rodzinami zastępczymi i rodzinami biologicznymi. Rezultatem ma być 

sprawna realizacja planów reintegracji dzieci umieszczonych w rodzinach z rodzinami biologicznymi, profesjonalizacja 

rodzin zastępczych (efektywne zaspokajanie potrzeb rozwojowych dzieci), jak również efektywne przygotowywanie 

i realizacja planów usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej w oparciu o narzędzia pracy skoordynowane  

z systemem POMOST, jak również wypracowanie standardów pracy zespołowej oraz standardów pracy z rodziną 

zastępczą. 

Konsultacje metodyczne oraz szkolenie dotyczące tworzenia i realizacji planów pomocy dziecku dotyczą tej samej 

grupy osób składających się z kierowników oraz koordynatorów i pracowników socjalnych oraz psychologów. 
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Zamawiający przewiduję maksymalnie 3 dni konsultacji w tygodniu, ponieważ pracownicy muszą realizować inne 

zadania. Mogą, ale nie muszą być to dni następujące jeden po drugim.  

Bloki godzinowe: 

8.00 - 9:30 

9:40 - 11.10 

11:20 - 12.40 

13.20 - 14.50 

Zamawiający informuję, że zgodnie z zapisami umowy  § 2 ust. 1  „Szkolenia i konsultacje metodyczne odbędą się 

zgodnie z harmonogramem zajęć, który zostanie przedstawiony Zamawiającemu w terminie trzech dni od dnia 

podpisania umowy”.  

Zamawiający przewiduje 8 godzin dziennie konsultacji lub 8 godzin szkolenia.  

Zamawiający w ciągu jednego dnia dopuszcza albo szkolenie, albo konsultacje. Szkolenie będzie trwać 8 godzin 

dziennie. 

Zamawiający nie dopuszcza realizacji zajęć w dni wolne od pracy. 

Konsultacje prowadzone będą z maksymalnie 2 osobami, czyli mogą być też konsultacje dla jednej osoby. 1 osoba 

ma w związku z tym szansę uczestniczyć w 4 do 8 godzin konsultacji, ale jest to zależne od potrzeb danego 

pracownika, poziomu kompetencji itp. 

W części pierwszej szkolenia (36 godzin szkoleniowych) mają być tylko godziny szkoleniowe. 

Zamawiający informuje, że godzina szkoleniowa to 45 minut realizowane w blokach po dwie (1.5 godziny) - bez 

względu na to, czy jest to konsultacja czy szkolenie. 


