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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku prosi o podanie ceny przeprowadzenia terapii 

psychospołecznej z 12 osobową grupą uczestników oraz zbadanie poziomu motywacji do zmian 

w życiu i podjęcia zatrudnienia 30 bezrobotnych (w tym 10 niepełnosprawnych) uczestników 

projektu systemowego „SZANSA” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach  marzec – sierpień 2013 oraz 20 

uczestników w miesiącu październiku 2013 r. 

 

Zakres terapii psychospołecznej (dotyczy grupy 12 osobowej): 

 potrzeby dziecka - rozpoznanie i zaspokojenie; 

 granice - wytyczanie dzieciom granic i konsekwentne ich przestrzeganie; 

 uczucia - rozpoznanie uczuć, właściwe ich wyrażanie i pielęgnowanie; 

 zachęcanie dziecka do współpracy - techniki, sposoby, możliwości; 

 konstruktywne rozwiązanie problemów i konfliktów; 

 samodzielność - zachęcanie i wdrażanie dziecka do samodzielności; 

 „wpisywanie” dziecka w role i uwalnianie od ról; 

 kary - zasady i konsekwencje w stosowaniu; 

 nagroda, pochwała, zachęta. 

 

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie 

 

Dane dotyczące przedmiotu zamówienia: 

Grupa – 12 osób 

Termin:  kwiecień - czerwiec 2013 r. 

Ilość godzin: 30 

 

Grupa – 30 osób  

Termin: marzec- sierpień 2013 r. 

. 

Grupa – 20 osób 

Termin: październik 2013 r. 

 

 

 

Szacunkowy zakres usług nie przekracza kwoty 14.000 euro w związku z powyższym nie 

stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

 

Osobą do kontaktów w powyższej sprawie jest Pani Honorata Kowalczuk - koordynator 

projektu tel. (94) 37 280 15, od poniedziałku do piątku w godz.: 8
00 

- 15
00

. 
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Zaoferowana cena za cały zakres przedmiotu zapytania winna obejmować wszystkie koszty 

niezbędne do wykonania usługi. Podając cenę zamówienia proszę podać cenę netto i brutto. 

Do ofert proszę dołączyć potwierdzenie uprawnień do wykonywania zawodu psychologa.  

 

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 15 marca 2013 r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Szczecinku, ul. Wiejska 4 lub na adres e–mail: 

mopsefs@szczecinek.net.pl. 
 

 
 
 


