
 

 

ROZEZNANIE RYNKU 

Nr postępowania: 01/02/RC/2019 

Tytuł projektu: Nowa droga - nowe szanse. Program aktywizacji usług lokalnych 
dla mieszkańców gminy Olsztynek” 

Realizator projektu: Stowarzyszenie Wspierania Działań Na Rzecz Osób 
Potrzebujących Pomocy DROGA 

Opis przedmiotu 

Nazwa usługi/dostawy/robót: 
Świadczenie usługi opiekuna rodziny w ramach projektu „Nowa 
droga - nowe szanse. Program aktywizacji usług lokalnych dla 
mieszkańców gminy Olsztynek”. 

Szczegółowy opis 
usługi/dostawy/robót: 

Celem pracy opiekuna rodziny będzie nadzór merytoryczny nad 
wdrażaniem indywidualnych planów wsparcia osób należących do 
grupy docelowej tj. dla 20 rodzin uczestniczących w projekcie z 
terenu miasta i gminy Olsztynek, które są osobami uzależnionymi 
od alkoholu lub/ i substancji psychoaktywnych lub/i osobami 
stosującymi przemoc lub ofiary przemocy domowej na podstawie 
wskazania, otoczeniem ww. osób, w szczególności osoby 
współuzależnione oraz małżonkowie osób uzależnionych i ich 
dzieci. Łącznie na realizację zadania Zamawiający zaplanował 520 
godzin, w tym 260 godz. w 2019 r. oraz 260 godz. w 2020 r. Usługi 
będą świadczone przez okres 10 m-cy w 2019 r. i 10 m-cy w 2020 
r. 
 
Zadaniem opiekuna rodziny będzie: 
a) kontakt z rodziną w miejscu zamieszkania na terenie gminy 
Olsztynek oraz określanie postępów w indywidualnym planie 
rozwoju opracowanym przez psychologów i terapeutów na 
początku projektu (np. związanym z wychodzenia z nałogu); 
b) pomoc i określanie stopnia zaangażowania uczestników 
projektu w zalecenia wydane przez specjalistów (terapeutów, 
psychologów) oraz przygotowanie raportów; 
c) rozwiązywanie sytuacji kryzysowych czy konfliktowych z 
udziałem uczestników/czek projektu w środowisku danej rodziny; 
d) motywowanie i wspieranie uczestników/czek projektu w 
osiąganie konstruktywnych celów przez beneficjentów programu; 
e) przygotowanie pisemnych, miesięcznych sprawozdań dla 
kierownika projektu. 

Miejsce wykonania 
usługi/dostawy/robót: gmina Olsztynek 

Okres realizacji 
usługi/dostawy/robót: 

Planowany termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 
31.12.2020 r.  

Wymagania: 
a) wykształcenie kierunkowe  (pomoc  socjalna, pedagogika, 

psychologia – ksero dyplomu za potwierdzeniem oryginału), 
b) min. 5 - letnie doświadczenie w pracy w sektorze pomocy 

społecznej (na podstawie rekomendacji pisemnych i cv). 



 

 

Zawartość oferty: 

Kompletna oferta musi zawierać: 
 wypełniony Formularz Oferty, w tym wycenę wymaganych 

usług 

 w przypadku podmiotów, dokument określający status 
prawny Wykonawcy (wypis z Krajowego Rejestru 
Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej),  

 ewentualne pełnomocnictwa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


