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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

na realizację zadania pn. 
 

Świadczenie usług specjalistycznego poradnictwa rodzinnego psychiatrycznego 

realizowanego w ramach projektu „Rodzina w Centrum 2” 

 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług specjalistycznego poradnictwa 

psychiatrycznego/świadczenia zdrowotne z zakresu psychiatrii realizowane w ramach 

projektu pn. „Rodzina w Centrum 2” w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne 

społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 

Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej                   

z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej świadczone będą w ramach Zadania 1: 

Wsparcie rodziny naturalnej i zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych jako 

element procesu aktywizacji społecznej. 

3. Usługi świadczone w Centrum Wspierania Rodzin w Rypinie skierowane są do osób, 

należących do poniższych grup: 

1) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie w tym: 

a) osób przebywających w pieczy zastępczej, 

b) osób opuszczających pieczę zastępczą, 

c) osób w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – 

wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej (w tym rodziny objęte wsparciem asystenta 

rodziny); 

2) otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

w tym: osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie                                   

z podstawowymi zasadami, które zapewniają uczestnikom specjalistycznego poradnictwa 

psychiatrycznego fundamentalne poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego. Do zasad tych 

zaliczyć należy: 

1) Poufność – konsultacje prowadzone są w warunkach i na zasadach pełnej poufności,                

a dokumentacja powstała w wyniku świadczenia usług psychiatrycznych jest 

przechowywana w sposób uniemożliwiający dostęp osób niepowołanych. Jednocześnie 

klient musi być poinformowany o ograniczeniu zasady poufności w przypadku 

konieczności przekazania informacji o prowadzonej sprawie uprawnionym organom 

(prokuratura, sąd, policja); 

2) Profesjonalizm – konsultacje prowadzą specjaliści, osoby kompetentne,                                   

o odpowiednich kwalifikacjach i umiejętnościach pozwalających na rzetelną  

i wyczerpującą pracę nad konkretnym zagadnieniem z uwzględnieniem możliwości 

percepcyjnych osoby korzystającej ze wsparcia;  

3) Stosowanie zasad etycznych w praktyce psychiatrycznej – u podstaw wszystkich 

form wsparcia leży pełne poszanowanie klienta, jego godności i autonomii, niezależnie 

od wartości czy metodologii stosowanej przez profesjonalistę; w trakcie współpracy nad 

poszukiwaniem możliwie najlepszych rozwiązań problemu osoby/rodziny korzystającej 

z porady psychiatrycznej. Prowadzący poradnictwo uwzględnia niezależność klienta                      

i jego prawo do podejmowania suwerennych decyzji. 
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USŁUGA SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA PSYCHIATRYCZNEGO 

 

 

Specjalistyczne poradnictwo 

rodzinne – psychiatryczne 

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – psychiatryczne, 

którego celem jest m. in. diagnozowanie problemów 

psychicznych, w tym chorób psychicznych i chorób 

nerwowych, których źródło tkwi w sposobie funkcjonowania 

rodziny oraz rodzaju więzi rodzinnych. Jednostką miary 

udzielanego poradnictwa psychiatrycznego jest porada. 

Termin świadczenia usług 

 do dnia 31 maja 2020 roku 

szczegółowy harmonogram świadczenia usług zostanie ustalony 

przed podpisaniem umowy z Wykonawcą, usługi świadczone będą 

zgodnie z zapotrzebowaniem odbiorców wsparcia, w dni robocze, 

także w godzinach popołudniowych oraz w dni weekendowe. 

Miejsce świadczenia Centrum Wspierania Rodzin w Rypinie przy ul. Mławskiej 54  

Odbiorcy usług 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić usługę psychiatryczną 

zarówno dla dzieci i młodzieży jak i dla osób dorosłych. 

Efekty poradnictwa 

Postawiona diagnoza stanu psychicznego członka rodziny,  podjęcie 

leczenia. 

Wykonawca zobowiązany jest na podstawie obserwacji  

i wywiadu do weryfikacji powyższych efektów poradnictwa dla 

każdego uczestnika i określenia ich w karcie realizowanego 

poradnictwa. 

Wyposażenie techniczne i sprzęt, 

narzędzia diagnostyczne 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wszelkich 

niezbędnych narzędzi diagnostycznych oraz sprzętu w celu 

prawidłowej realizacji usług w ramach przedmiotu zamówienia. 

Liczba porad w 2020 roku 30 

Sprawozdawczość 

Wykonawca musi wypełniać karty realizowanego  poradnictwa dla 

każdego uczestnika zgodnie ze wzorem przekazanym przez 

Zamawiającego oraz przygotować miesięczne zestawienie 

realizowanego poradnictwa. 

 


