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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZEŚĆ PIERW SZA

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie jednodniowego szkolenia grupowego (zamkniętego) pn. 
„Studium treningu i terapii grupowej" dla grupy min. 20 osób - pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Nysie.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.
Przewidywany termin realizacji zamówienia:

> 15.06.2018r.;

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia 

okoliczności, których nie był w stanie przewidzieć na etapie ogłaszania zaproszenia. Dokładny termin realizacji 
zamówienia zostanie ustalony z wybranym do przeprowadzenia szkolenia Wykonawcą.

III. MIEJSCE PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA.
Szkolenie ma być przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego, tzn. w Nysie, przy ulicy Komisji Edukacji 
Narodowej 1A. Zamawiający zapewnia rzutnik multimedialny oraz salę wykładową, odpowiednią do 
przeprowadzenia szkolenia.

IV. PROGRAM SZKOLENIA.
Szkolenie powinno obejmować co najmniej następujące bloki tematyczne:

1. Trening interpersonalny
2. Fazy rozwoju grupy.
3. Trening umiejętności psychospołecznych.
4. Trening umiejętności pomocy psychologicznej.
5. Psychoterapia grupowa.
6. Terapia grupowa ofiar i sprawców przemocy.
7. Terapia grupowa uzależnień, współuzależnień, DDA.
8. Terapia grupowa zaburzeń depresyjnych, lękowych, psychotycznych.

Terapia grupowa dzieci i młodzieży.
> ILOŚĆ GODZIN

Szkolenie ma składać się z 8 godzin zajęć;
Zajęcia mają odbywać się w godzinach od 07.00 -  15.00

> KADRA DYDAKTYCZNA
Wykonawca do realizacji zajęć musi zatrudnić co najmniej 1 trenera/ wykładowcę posiadającego 

a) wykształcenie zgodne z tematyką szkolenia;



b) doświadczenie w prowadzeniu co najmniej 2 szkoleń z zakresu ww. szkolenia

V. DODATKOWE INFORMACJE:
1. Wykonawca będzie bezpośrednio odpowiedzialny za przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę 

szkolenia, zapewnienie materiałów oraz pomocy szkoleniowych oraz zapewnienia wykładowców 
szkolenia.

2. Wykonawca zapewni dla każdego uczestnika szkolenia materiały szkoleniowe w formie skryptów, 
materiałów biurowych, bloków do prowadzenia notatek.

3. Osoby, które ukończą szkolenie z wynikiem pozytywnym otrzymają certyfikaty ukończenia szkolenia.
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2. Pomoc społeczna a przemoc -  przepisy prawne dotyczące zadań pracowników pomocy społecznej 

w zakresie ochrony i bezpieczeństwa dzieci.
3. Strategie kontaktu z dzieckiem i jego rodziną.
4. Szczególne stosowanie procedury NK wobec dziecka doświadczającego przemocy w rodzinie.
5. Przyczyny stosowania przemocy wobec dziecka;
6. Syndromy stosowania przemocy wobec dziecka;
7. Formy pomocy i zapobieganie zjawisku.
8. Planowanie strategii pomocy rodzinie.
9. Przeprowadzenie interwencji -  obowiązki związane z uruchomieniem procedur w praktyce „Niebieskiej 

Karty".
10. Przemoc w rodzinie, krzywdzenie dzieci oraz obowiązki związane z uruchomieniem procedur „Niebieskiej 

Karty" w aktach prawnych
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