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Narzędzia pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi,  

w tym z niepełnosprawnością psychospołeczną  

m.in. dla doradców zawodowych i pośredników pracy,  

narzędzia pracy międzyinstytucjonalnej  

w ramach projektu  

„Trzy kluczowe wyzwania dla publicznych służb zatrudnienia  

i instytucji rynku pracy”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt pilotażowy pn. „Trzy kluczowe wyzwania dla publicznych służb zatrudnienia i instytucji rynku pracy”. 

Dofinansowano ze środków Rezerwy Funduszu Pracy w ramach naboru „Nowe spojrzenie – nowe możliwości” 
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Materiały uzupełniające 

W ramach realizowanego pilotażu zostały wypracowane wszystkie niezbędne dokumenty 

umożliwiające wdrożenie procedur. Są one dostępne na stronach: https://trzy-wyzwania.pl/ 

oraz www.cpt.org.pl. Poniżej zostały umieszczone najważniejsze dokumenty niezbędne do 

realizacji procedur. Każda z instytucji może je dostosować do swoich potrzeb i specyfiki 

prowadzonych działań lub wypracować własne dokumenty. 

PROCEDURA 1 

Narzędzie nr 1: 

KARTA STANOWISKA PRACY ASYSTENTA WSPOMAGAJĄCEGO (obejmująca m.in. profil 

asystenta wspomagającego, zakres czynności asystenta wspomagającego oraz wytyczne 

techniczne co do miejsca pracy) 

KARTA STANOWISKA PRACY 

PION: Wydział Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego  

(lub inny równorzędny) 

NAZWA STANOWISKA: ASYSTENT WSPOMAGAJĄCY 

PODLEGŁOŚĆ SŁUŻBOWA 

Stanowisko podlega: 

Kierownik Wydziału Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa 

Zawodowego 

CEL: Realizacja zadań związanych z realizacją wsparcia dla osób 

 z zaburzeniami psychicznymi, w tym  

z niepełnosprawnością psychospołeczną. 

ZADANIA STANOWISKA: Do zadań asystenta wspomagającego należy : 

• zapewnienie stałej opieki i kontaktu z osobą  
z zaburzeniami psychicznymi w celu zapewnienia jej 
kompleksowej usługi wsparcia w zakresie realizacji 
aktywizacji zawodowej; 

• zbieranie i gromadzenie informacji o innych podmiotach 
na lokalnym rynku wyspecjalizowanych w udzielaniu 
pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz 
udzielanie tych informacji zainteresowanym klientom; 

• współpraca z doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy, 
 a także pracodawcą i wyznaczonym przez pracodawcę 
opiekunem osoby z zaburzeniami psychicznymi w celu 
zapewnienia kompleksowego wsparcia dla osoby  
z zaburzeniami psychicznymi; 

• gromadzenie dokumentacji dotyczącej klienta, niezbędnej 
w procesie realizacji aktywizacji zawodowej; 

• udział w opracowaniu programu zajęć aktywizacyjnych, 
dostosowanego do szczególnych potrzeb i problemów 
osób z zaburzeniami psychicznymi; 

https://trzy-wyzwania.pl/
http://www.cpt.org.pl/
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• nawiązanie i realizacja współpracy z innymi  
podmiotami wyspecjalizowanymi w udzielaniu pomocy 
osobom z zaburzeniami psychicznymi (poradnictwo 
psychologiczne/psychiatryczne); 

• przygotowanie i prowadzenie kampanii informacyjnej 
adresowanej do pracodawców, promującej zatrudnianie 
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz stworzenie bazy 
pracodawców chętnych do współpracy; 

• stałe utrzymywanie i nawiązywanie nowych kontaktów  
z zakładami pracy zatrudniającymi lub chcącymi 
zatrudniać osoby z zaburzeniami psychicznymi; 

• prowadzenie bazy pracodawców zainteresowanych 
zatrudnianiem osób z zaburzeniami psychicznymi, 

• nawiązywanie indywidualnych kontaktów  
z pracodawcą w celu przedstawienia profilu kandydata do 
pracy oraz udział w indywidualnych spotkaniach 
kandydata do pracy z pracodawcą; 

• organizowanie przy współpracy z pośrednikiem pracy oraz 
pracodawcą wizyt studyjnych  
u pracodawcy dla kandydatów do pracy – osób  
z zaburzeniami psychicznymi; 

• udzielanie klientowi wsparcia w sytuacjach trudnych w 
życiu zawodowym przez pierwsze 6 m-cy zatrudnienia 
osoby z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności 
udzielanie pomocy w sytuacjach trudnych w miejscu 
pracy, współpraca z pracodawcą i opiekunem 
wyznaczonym przez pracodawcę; 

• prowadzenie bieżącej kontroli jakości w zakresie 
poszczególnych procedur opisanych w standardzie usługi 
(tj. w trakcie realizacji danej procedury); 

• udział w badaniu jakości wykonania usługi; 

• dokonywanie wydatków zgodnie z zasadami ustawy  
o finansach publicznych i ustalonym planem finansowym, 

• przestrzeganie procedur kontroli finansowej i kontroli 
zarządczej, ustalonych w urzędzie; 

• współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu. 
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ZASOBY LUDZKIE 

WYMAGANIA 

WYMÓG FORMALNY: 

Asystentem wspomagającym może zostać osoba, która: 

• posiada pełną zdolność do czynności prawnych 

oraz korzysta z pełni praw publicznych; 

• posiada wyższe wykształcenie; 

• posiada staż pracy – rok na stanowisku 

pośrednika pracy, doradcy zawodowego lub 

doradcy klienta; 

• nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu 

za umyślne przestępstwo ścigane  

z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

• cieszy się nieposzlakowaną opinią. 

Asystent wspomagający obowiązany jest doskonalić 

kwalifikacje zawodowe. 

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE 

DOTYCZĄCE: 

WIEDZY: 

Asystent wspomagający powinien posiadać wiedzę w zakresie: 

1) znajomość Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.  

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;  

2) znajomość Rozporządzenia Ministra Pracy  

i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r.  

w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz 

trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy; 

3) znajomość Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej  

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 

4) znajomość przepisów z zakresu działania urzędów 

pracy, przepisów o ochronie danych osobowych oraz 

innych aktów prawnych, wpływających na sytuację 

osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym  

z niepełnosprawnością psychospołeczną. 
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UMIEJĘTNOŚCI: 

Asystent wspomagający powinien posiadać umiejętności: 

• dobra znajomość obsługi komputera oraz umiejętność 

korzystania z internetu i poczty elektronicznej, mediów 

społecznościowych; 

• pracy w zespole; 

• komunikatywność; 

• radzenia sobie w trudnych sytuacjach; 

• planowania i organizacji własnej pracy; 

• negocjacji, przekonywania i argumentowania; 

• pozyskiwania i analizowania informacji; 

• prowadzenia skutecznej kampanii informacyjnej. 

 

CECH OSOBOWYCH: 

Asystent wspomagający powinien cechować się: 

1) zdolnością zrozumienia szczególnych potrzeb i sytuacji 

osób z zaburzeniami psychicznymi; 

2) zdolnością skupienia się na kliencie i jego 

oczekiwaniach i problemach oraz szukania sposobów 

na satysfakcjonującą realizację usługi; 

3) komunikatywnością; 

4) otwartością; 

5) empatią; 

6) asertywnością; 

7) kulturą osobistą; 

8) dociekliwością; 

9) dyskrecją; 

10)  rzetelnością; 

11)  odpowiedzialnością; 

12)  odpornością na stres; 

13)  samodzielnością i operatywnością; 

14)  systematycznością. 

ZNAJOMOŚCI JĘZYKÓW OBCYCH: 

Nie jest wymagana.  

DOŚWIADCZENIA: 

Posiada staż pracy – rok na stanowisku pośrednika pracy lub 

doradcy zawodowego. 
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STANOWISKO NALEŻY WYPOSAŻYĆ: Wyposażenie niezbędne do świadczenia usługi obejmuje 

materiały metodyczne i literaturę specjalistyczną oraz sprzęt 

umożliwiający: 

1) edycję dokumentów tekstowych, graficznych  

i multimedialnych; 

2) dostęp do internetu; 

3) komunikowanie się na odległość; 

4) dokonywanie wydruków, kopiowanie i skanowanie 

materiałów; 

5) gromadzenie i prezentacja informacji z zakresu usług rynku 

pracy; 

6) nagrywanie i odtwarzanie obrazu i dźwięku; 

7) dokonywanie prezentacji multimedialnych; 

8) zabezpieczenie wykorzystywanych narzędzi, metod  

i programów oraz wyników badań przed dostępem osób 

nieuprawnionych; 

9) materiały eksploatacyjne. 

Na potrzeby działań promocyjnych zaleca się również 

wyposażenie stanowiska asystenta wspomagającego  

w przenośne meble, stolik promocyjny, namiot promocyjny, 

mobilny wózek teleskopowy na laptop, tablicę interaktywną, 

telefon komórkowy, krzesła dla klientów i pracowników.  

ZASOBY LOKALOWE Pomieszczenie biurowe zapewniające prowadzenie rozmów  

z klientami. 

 

 

Narzędzie nr 2:  

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA ASYSTENTA WSPOMAGAJĄCEGO I ZAKŁADANE 
REZULTATY SZKOLENIA 
 
Asystent wspomagający jest obowiązany doskonalić swoje kwalifikacje zawodowe,  
w szczególności poprzez uczestnictwo w szkoleniach i studiach podyplomowych zbieżnych  
z wykonywanymi zadaniami. Pracodawca ma obowiązek umożliwić i sfinansować koszty 
szkoleń i studiów podyplomowych asystenta wspomagającego. Szeroki zakres wiedzy  
i umiejętności niezbędnych do pełnienia funkcji asystenta wspomagającego wymaga od 
pracownika doskonalenia swoich kwalifikacji.  
 
Rekomendowane jest:  
1. ukończenie podstawowego szkolenia z zakresu wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi 
na rynku pracy obejmującego następujące zagadnienia: 

• Charakterystyka zaburzeń psychicznych. 

• Najczęstsze zaburzenia psychiczne – przyczyny, objawy, leczenie. 

• Potrzeby osoby z zaburzeniami psychicznymi. 
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• Komunikacja z osobami z zaburzeniami psychicznymi – rozwijanie umiejętności 
świadomego odczytywania elementów werbalnych i niewerbalnych w komunikacji 
(mowa ciała). 

• Umiejętność proaktywnego słuchania i odpowiedniego zadawania pytań. 

• Przełamywanie barier w komunikacji, narzędzia komunikacyjne: komunikat JA, TY, 
parafraza, odzwierciedlenie. 

• Psychologiczne mechanizmy obronne występujące u osoby z zaburzeniami psychicznymi 
i ich wpływ na komunikację. 

• Rozwijanie kompetencji w zakresie prowadzenia rozmowy wspierającej: aktywnego 
słuchania, radzenia sobie z emocjami, udzielania porady. 

• Przyczyny agresji u osób z zaburzeniami psychicznymi, reagowanie w sytuacjach 
zagrożenia. 

• Elementy asertywnej komunikacji. 

• Syntetyczne omówienie, jakie style/schematy myślenia i działania (głównie lęk) 
wpływają na fakt, iż osoby z diagnozą chorób psychicznych stosunkowo rzadko 
podejmują zatrudnienie na rynku pracy. 

2. oraz rozwijanie posiadanych już kompetencji z zakresu: 

• Doskonalenia umiejętności prowadzenia pośrednictwa pracy i doradztwa 
zawodowego. 

• Prowadzenia działań marketingowych z wykorzystaniem m.in. mediów 
społecznościowych (Facebook, Instagram). 

 

Szkolenie z zakresu wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością 

psychospołeczną na rynku pracy 

WIEDZA  UMIEJETNOŚCI  

Uczestnik szkolenia zna i rozumie :  

• Problemy osób z zaburzeniami 
psychicznymi; 

• Potrzeby osób z zaburzeniami 
psychicznymi; 

• W jakim stopniu zaburzenia psychiczne 
mogą wpływać na kształtowanie 
osobowości, dokonywanie określonych 
wyborów zawodowych; 

• Bariery w zakresie aktywizacji 
zawodowej z perspektywy osób z 
zaburzeniami psychicznymi; 

• Bariery aktywizacji zawodowej osób z 
zaburzeniami psychicznymi występujące 
po stronie społeczeństwa i 
pracodawców; 

• Sposoby pokonywania barier – 
przykłady dobrych praktyk; 

Uczestnik szkolenia potrafi: 

• Wzmacniać poczucie własnej wartości  
i możliwości klienta; 

• Mobilizować i wyznaczać zadania pomocne w 
dążeniu do zmiany sytuacji klienta; 

• Rozpoznawać siły i możliwości klienta; 

• Określać cele główne i szczegółowe w pracy  
z klientem; 

• Dostarczać klientowi pełnej informacji na 
temat przebiegu interwencji doradczej, jej 
celów oraz praw przysługujących klientowi; 

• Proaktywnie słuchać i zadawać odpowiednie 
pytania,; 

• Przełamywać bariery w komunikacji;  

• Prowadzić rozmowę wspierającą, stosując 
poniższe metody: aktywnego słuchania, 
radzenia sobie z emocjami, udzielania 
porady. 
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• Zasady komunikacji z osobami z 
zaburzeniami psychicznymi,; 

• Psychologiczne mechanizmy obronne 
występujące u osoby z zaburzeniami 
psychicznymi i ich wpływ na 
komunikację; 

• Przyczyny agresji wśród osób z 
zaburzeniami psychicznymi, reagowanie 
w sytuacjach zagrożenia; 

• Narzędzia komunikacyjne: komunikat 
JA, TY, parafraza, odzwierciedlenie; 

• Posiada wiedzę, jakie style/schematy 
myślenia działania wpływają na fakt, iż 
osoby z diagnozą chorób psychicznych 
stosunkowo rzadko podejmują 
zatrudnienie na rynku pracy. 

 

Doskonalenie umiejętności prowadzenia pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego 

WIEDZA UMIEJETNOŚCI  

Uczestnik szkolenia zna i rozumie :  

• Zasady zachowania postawy szacunku  
i akceptacji wobec klienta; 

• Możliwości rozwiązywania problemów 
klienta przez specjalistów z danej 
dziedziny; 

• Zasady wyszukiwania, gromadzenia  
i aktualizowania informacji dotyczących 
pomocy dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi; 

• Zasady prowadzenia pośrednictwa pracy 
w publicznych służbach zatrudnienia; 

• Zasady prowadzenia poradnictwa 
zawodowego w publicznych służbach 
zatrudnienia; 

• Zasady tworzenia planu 
pomocowego/planu pracy z klientem. 

 

Uczestnik szkolenia potrafi:  

• Przestrzegać zasad etyki zawodowej; 

• Komunikować się w prawidłowy sposób ze 
współpracownikami oraz klientami; 

• Zapewniać przyjazną atmosferę zaufania  
i szacunku w trakcie kontaktów z klientem; 

• Udzielać pełnej informacji o przysługujących 
klientowi świadczeniach i dostępnych 
formach pomocy ze strony instytucji 
państwowych, samorządowych i organizacji 
pozarządowych; 

• Udzielać porad w zakresie rozwiązywania 
problemu klienta i/lub kierować do 
specjalistów z danej dziedziny; 

• Wyznaczać zadania swoje i klienta oraz 
wyznaczać termin ich realizacji; 

• Wyszukiwać, gromadzić i aktualizować 
informacje dotyczące świadczeń z pomocy 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 

• Posługiwać się narzędziami 
teleinformatycznymi niezbędnymi do 
realizacji usług; 
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• Dostosować sposób prowadzenia rozmowy 
do możliwości intelektualnych i poznawczych 
klienta oraz rodzaju problemu. 

 

Prowadzenie działań marketingowych z wykorzystaniem mediów społecznościowych (Facebook, 

Instagram) – moduł dodatkowy nieobowiązkowy 

WIEDZA  UMIEJETNOŚCI  

Uczestnik szkolenia zna i rozumie :  

• Rodzaje internetowych narzędzi 

komunikacji społecznościowej, 

przykłady ich zastosowań; 

• Popularne w Polsce i na świecie 

trendy związane z serwisami 

społecznościowymi; 

• Content Marketing: rodzaje treści  

i ich skuteczność; 

• Budowę strategii komunikacji w 

społecznościach internetowych: 

a) Określenie celu lub celów działania; 

b) Analiza i wybór narzędzi 

społecznościowej komunikacji; 

c) Tworzenie harmonogramu, budżetu 

projektu komunikacyjnego; 

d) Dobór metodologii i narzędzi pomiaru 

efektów działań; 

e) Realizacja, monitoring i estymacja 

kampanii. 

Uczestnik szkolenia potrafi: 

• efektywnie wykorzystać social media we 

współczesnych procesach 

komunikacyjnych; 

• stosować nowoczesne sposoby 

promowania treści; 

• przygotować poprawne treści do 

umieszczania w mediach społecznościowych; 

• posługiwać się podstawowymi programami 

do edytowania tekstu, grafiki i zdjęć.  
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Narzędzie nr 3: KARTA KLIENTA 

W urzędach pracy informacje z karty klienta znajdują się w systemie Syriusz. Przykładowy 

dokument jest narzędziem wpierającym pracę NGO i OHP. 

 

KARTA KLIENTA 

DANE OSOBOWE  

Imię:  

Nazwisko:  

Nazwisko rodowe:  

Imiona rodziców:  

Obywatelstwo:  

Płeć:  

Dokument tożsamości: Rodzaj dokumentu………………………….. 

 

Seria i numer:……………………………….. 

 

Data urodzenia:  

PESEL:  

Adres zamieszkania i 

dane kontaktowe: 

Kod pocztowy:  

Gmina:  

Miejscowość:  

Ulica i numer 

domu/lokalu: 

 

Telefon kontaktowy:  

Adres e-mail:  

Poziom wykształcenia:  
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Nazwy ukończonych 

szkół i rok ich 

ukończenia: 

1. …………………………………………………………  

2. ………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………. 

Zawód, specjalność, 

stopień naukowy, tytuł 

zawodowy, tytuł 

naukowy: 

1. …………………………………………………………  

2. ………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………. 

Kwalifikacje – 

rozumiane jako zestaw 

wiedzy i umiejętności 

wymaganych do 

realizacji zadań 

zawodowych, 

wynikających z 

posiadanych 

dokumentów 

(świadectw, 

dyplomów): 

1. …………………………………………………………  

2. ………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………. 

Znajomość języków 

obcych i stopień: 

1. …………………………………………………………  

2. ………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………. 

Orzeczenie o 

niepełnosprawności:  

 

Tak 

Nie 

(niewłaściwe skreślić) 

Rodzaj 

niepełnosprawności: 

 

Stopień 

niepełnosprawności: 

 

Data ważności 

orzeczenia: 

 

OKRESY ZATRUDNIENIA, INNEJ PRACY ZAROBKOWEJ, DZIAŁALNOŚCI  
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I INNEJ AKTYWNOŚCI 

Okres od do:  Nazwa 

pracodawcy: 

Miejscowość: Podstawa 

wykonywania 

pracy: 

Ostatnio 

zajmowane 

stanowisko: 

Wymiar 

czasu pracy: 

      

      

      

      

      

      

      

Prosimy o dokładne i czytelne wypełnienie wszystkich pól formularza rekrutacyjnego. 

Do karty powinna zostać załączona klauzula informacyjna – RODO obowiązująca w instytucji. 

Wzór jest dostępny na stronach internetowych: www.trzy-wyzwania.pl oraz cpt.org.pl. 

Narzędzie nr 4: 

OŚWIADCZENIE O SZCZEGÓLNYCH POTRZEBACH OSOBY Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI 

 

Ja, niżej podpisany/a ………………………………………………………………… 

zamieszkały/a……………………………………………………………………..…… 

oświadczam, iż ze względu na istniejące zaburzenia psychiczne, w tym niepełnosprawność 

psychospołeczną, mam następujące szczególne potrzeby w zakresie aktywizacji zawodowej: 

Zgłoszenie szczególnych 
potrzeb 

□ potrzebę wsparcie asystenta wspomagającego, 
wyspecjalizowanego w udzielaniu wsparcia osobom 
z zaburzeniami psychicznymi 
□ potrzebę skorzystania z poradnictwa psychologicznego 
□ potrzebę skorzystania z porady lekarza psychiatry 
□ potrzebę skorzystania z usługi poradnictwa zawodowego 
dostosowanego do potrzeb osób z zaburzeniami 
psychicznymi 
□ potrzebę skorzystania z usługi pośrednictwa pracy 
dostosowanego do potrzeb osób z zaburzeniami 
psychicznymi 
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□ potrzebę skorzystania ze wsparcia w środowisku pracy 
realizowanego przez opiekuna wyznaczonego przez 
pracodawcę 
□ potrzebę udziału w warsztatach aktywizacyjnych 
□ nie potrzebuję ww. usług 
□ inne:  
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

 

 
………………………………………      ……………………………..……. 

data        czytelny podpis 
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Narzędzie nr 5: 

KATALOG INSTYTUCJI I ORGANÓW ZAANGAŻOWANYCH W POMOC OSOBOM  

Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI, W TYM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ PSYCHOSPOŁECZNĄ 

 

Katalog instytucji i organów zaangażowanych w pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi, 

w tym z niepełnosprawnością psychospołeczną, będzie posiadał indywidualny charakter ze 

względu na lokalizację instytucji wdrażającej procedury. Zarówno forma, jak i zakres informacji 

każda z instytucji może określić samodzielnie.  

W Polsce osobom z zaburzeniami psychicznymi świadczenia mogą być udzielane  

w formie świadczeń z zakresu pomocy zdrowotnej oraz świadczeń z zakresu oparcia 

społecznego.  

OBSZAR 1. Podstawowe instytucje zaangażowane w realizację wsparcia dla osób 

niepełnosprawnych, w tym z niepełnosprawnością psychospołeczną: 

1) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) – organ administracji 

publicznej wspierający rehabilitację oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych. PFRON tworzy 

własne programy pomocowe. Obecnie realizowanych jest kilkanaście programów 

skierowanych przede wszystkim do indywidualnych osób niepełnosprawnych. Aktualnie organ 

działa na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573). 

2) Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych 
 

Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych sprawuje merytoryczny nadzór nad 
wykonywaniem zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  
Do zadań Pełnomocnika należy m.in.: inicjowanie, nadzór i koordynacja  
nad wykonywaniem zadań wynikających z ustawy, inicjowanie kontroli realizacji zadań 
określonych w ustawie, żądanie od podmiotów informacji, dokumentów i sprawozdań 
okresowych dotyczących realizacji zadań, organizowanie konferencji i szkoleń, udzielanie 
informacji w sprawach z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej  
oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, opracowywanie standardów w zakresie realizacji 
zadań określonych w ustawie,  opracowywanie oraz opiniowanie projektów aktów 
normatywnych dotyczących zatrudnienia, rehabilitacji oraz warunków życia osób 
niepełnosprawnych, opracowywanie projektów programów rządowych dotyczących 
rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych,  ustalanie założeń do rocznych planów 
rzeczowo-finansowych dotyczących realizacji zadań wynikających z ustawy, inicjowanie  

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Organ_administracji_publicznej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Organ_administracji_publicznej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niepe%C5%82nosprawno%C5%9B%C4%87
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000573
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i realizacja działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności i barier 
utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie, współpraca  

z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Pełnomocnik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych. 

Obszar 2. Wsparcie polegające na świadczeniu usług opiekuńczych oraz przyznawaniu zasiłków: 

1) Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie; 
2) Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej; 
3) Domy Pomocy Społecznej;  
4) Środowiskowe Domy Samopomocy. 

 

OBSZAR 3. Wsparcie polegające na realizacji zadań związanych przyznawaniem rent: 

1) Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 
 

OBSZAR 4. Wsparcie polegające na realizacji zadań związanych z aktywizacją zawodową: 

1) Powiatowe Urzędy Pracy; 
2) Zakłady Pracy Chronionej. 

 

OBSZAR 5. Wsparcie polegające na realizacji  zadań związanych orzecznictwem pozarentowym 

1) Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności. 
 

OBSZAR 6. Wsparcie polegające na świadczeniu usług medycznych i terapii zajęciowej: 

1) Publiczne  i  Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej; 
2) Przychodnie psychiatryczne; 
3) Poradnie psychologiczne; 
4) Centra Leczenia Uzależnień i Pomocy Psychologicznej; 
5) Warsztaty Terapii Zajęciowej. 

 

OBSZAR 7. Inne instytucje  

1) Centra Integracji Społecznej; 
2) Kluby Integracji Społecznej; 
3) Zakłady Aktywności Zawodowej; 
4) Lokalne Stowarzyszenia i Organizacje pozarządowe działające na rzecz osób  

z zaburzeniami psychicznymi.  
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Narzędzie nr 6: 

WZÓR POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY 

Wzór porozumienia może posiadać dowolną formę. Ważne jest, by porozumienie określało 

zakres oraz zasady współpracy. Przykładowy wzór porozumienia wypracowany na potrzeby 

realizacji pilotażu znajduje się na stronach internetowych: www.trzy-wyzwania.pl oraz 

cpt.org.pl. 

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY  

na rzecz zapewnienia wyspecjalizowanego wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością psychospołeczną  

 

zawarte w dniu ………………..między: 

………………………………………………………., reprezentowanym przez 

…………………………………………………………………………………………………..

,  

zwanym dalej „Urzędem” 

a 

………………………………………………………., reprezentowanym przez 

………………………………………………………………………………………………......

, zwanym dalej „Partnerem” 

§ 1 

Celem porozumienia jest współpraca przy realizacji wyspecjalizowanego wsparcia dla 

osób  

z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością psychospołeczną w 

celu trwałej aktywizacji zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym  

z niepełnosprawnością psychospołeczną, obejmującej przede wszystkim 

podejmowanie zatrudnienia i utrzymanie go przez ww. osoby. 

§ 2 

Do zadań Stron należy: 

1) wyznaczenie ekspertów zaangażowanych w realizację wsparcia dla 
osób  
z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością 
psychospołeczną,  

2) wzajemne wsparcie merytoryczne powołanych przez Strony ekspertów, 
3) wzajemna i sprawna komunikacja obejmująca bieżącą wymianę oraz 

upowszechnianie informacji w zakresie aktywizacji zawodowej osób  
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z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością 
psychofizyczną. 

4) podejmowanie przedsięwzięć, zwiększających aktywność zawodową 
osób  
z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością 
psychofizyczną. 

5) zamieszczanie informacji na stronie internetowej Partnera i Urzędu  
o możliwościach aktywizacji zawodowej osób z zaburzeniami 
psychicznymi,  
w tym z niepełnosprawnością psychofizyczną. 

 
§ 3 

Strony Porozumienia zgodnie oświadczają, że dołożą wszelkich starań by przyjęte na 

siebie zobowiązania wykonać z należytą starannością, ponieważ tylko takie działanie 

zagwarantuje skuteczną realizację wsparcia. 

§ 4 

1. Osobą odpowiedzialną za komunikację i przepływ informacji po stronie Urzędu 
będzie 
…………………………………………………………………………………………
……… 

2. Osobą odpowiedzialną za komunikację i przepływ informacji po stronie Partnera 
będzie 
…………………………………………………………………………………………
…..…… 

3. Bieżąca komunikacja miedzy stronami odbywać się będzie za pomocą: 
telefonu, faxu, poczty elektronicznej lub pisemnie.          

 

§ 5 

1. Strony porozumienia o współpracy w związku ze zbieraniem i przetwarzaniem 
danych osobowych podczas realizacji wsparcia zobowiązują się do zachowania 
wszelkich wymogów przewidzianych przepisami prawa, w tym również 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). 

2. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich Danych 
Osobowych, informacji i materiałów przekazanych lub udostępnionych im, lub  
o których wiedzę powzięli w związku z realizacją porozumienia, a także 
powstałych w wyniku jego wykonania informacji i materiałów w formie pisemnej, 
graficznej lub jakiejkolwiek innej formie. Informacje i materiały są objęte 
tajemnicą i nie mogą być bez uprzedniej zgody Administratora udostępniane 
jakiejkolwiek osobie trzeciej, ani też ujawnione w inny sposób, chyba że w dniu 
ich ujawnienia były powszechnie znane albo muszą być ujawnione zgodnie  
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, orzeczeniem sądów lub 
upoważnionych organów państwowych. 
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3. W ramach niniejszego porozumienia Urząd oraz Partner zawierają umowę 
powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

 

§ 6  

1. Zmiany niniejszego porozumienia o współpracy wymagają formy pisemnej. 
2. Niniejsze porozumienie o współpracy sporządzono w 2 jednobrzmiących 

egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. 
 

§ 7 

Porozumienie o współpracy wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

……………………………………  ……………………………………. 

                                Partner                  Urząd 
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Narzędzie nr 7A: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAKUP USŁUGI 

PSYCHOLOGA 

W przypadku zakupu usług podstawą są obowiązujące w instytucji przepisy prawa  

i wewnętrzne regulaminy. Jeśli w instytucji istnieją wzory dokumentów, należy je zastosować. 

W przypadku ich braku można skorzystać z przykładowego wzoru dokumentów wypracowany 

na potrzeby realizacji pilotażu. 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  
Punkt będzie wypełniany indywidualnie przez Zamawiającego 

II. TRYB PROWADZENIA POSTĘPOWANIA  
Punkt będzie wypełniany indywidualnie przez Zamawiającego 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 

IV. Nazwa usługi: Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup usługi 
psychologa w ramach realizacji wsparcia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi. 

 
V. Cel zamówienia: 
Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy usługi świadczenia specjalistycznej 

pomocy klientom – osobom z zaburzeniami psychicznymi, w tym  

z niepełnosprawnością psychospołeczną, wymagającym specjalistycznego wsparcia 

psychologa w procesie aktywizacji zawodowej. Usługa obejmuje wsparcie klienta oraz 

pracowników instytucji rynku pracy w zakresie poradnictwa psychologicznego w celu 

zapewnienie kompleksowego wsparcia dla osoby z  zaburzeniami psychicznymi w 

poruszaniu się na rynku pracy, a przede wszystkim radzenia sobie z ewentualnymi 

obawami, problemami i przeszkodami, z którymi boryka się klient w związku  

z procesem aktywizacji zawodowej. 

VI. Kod CPV zamówienia 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85121270-6  

Usługi psychiatryczne lub psychologiczne 

VII. Zobowiązanie Wykonawcy. 
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: 

1a. Wsparcia klientów, obejmującego w szczególności: 

1) przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla osób  
z zaburzeniami psychicznymi, 

2) zidentyfikowanie problemów osób z zaburzeniami psychicznymi i poszukiwanie 
sposobów ich rozwiązania, 
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3) prowadzenie interwencji psychologicznej mającej na celu pomoc osobom  
z zaburzeniami psychicznymi we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do 
funkcjonowania w społeczeństwie, w szczególności na rynku pracy poprzez 
pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków 
sprzyjających temu celowi, 

4) wsparcie psychologiczne osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie  
z bieżącymi potrzebami,  

5) zwiększenie kompetencji, w tym społecznych i osobistych osób z zaburzeniami 
psychicznymi,  

6) umocnienie cech takich jak poczucie własnej wartości, asertywności, 
omawianie  
i rozwiązywanie bieżących sytuacji trudnych rzutujących na kondycję 
psychiczną  
i funkcjonowanie osoby z zaburzeniami psychicznymi, 

7) udzielanie indywidualnego wsparcia psychologicznego osobom z zaburzeniami 
psychicznymi,  

8) bieżące prowadzenie dokumentacji z realizacji usługi potwierdzającej 
prawidłową realizację zadania w szczególności: potwierdzenie 
przeprowadzenia indywidualnych spotkań z psychologiem, indywidualna karta 
poradnictwa psychologicznego,  

9) wszelkie przekazane przez Zamawiającego informacje i dokumenty, 
Wykonawca ma obowiązek traktować jako poufne w trakcie realizacji zlecenia 
oraz po jego zrealizowaniu,  

10) sumienne i rzetelne wykonywanie obowiązków. 
 

Miejsce realizacji wsparcia dla klienta: na terenie powiatu ………………………………. 

Pomieszczenie na indywidualne poradnictwo psychologiczne zapewnia Wykonawca.  

Szczegółowy harmonogram indywidualnego poradnictwa psychologicznego oraz 

dokładny adres ustalony zostanie po wyłonieniu Wykonawcy.  

Termin wykonania zamówienia ustalony zostaje na cały rok kalendarzowy. Zakłada się,  

że każdy klient może skorzystać z dwóch spotkań z psychologiem miesięcznie. Czas 

trwania jednego spotkania 60 minut. 

1b. Wsparcia pracowników instytucji rynku pracy, obejmującego w szczególności: 

1) indywidualne wsparcie dla pracowników instytucji rynku pracy w trudnych  
i wieloproblemowych przypadkach poprzez wskazanie różnych możliwości 
pracy  
z klientem zgodnie z ustalonymi potrzebami,  

2) ścisła współpraca z pracownikami instytucji rynku pracy (asystentem 
wspomagającym, doradca zawodowym) w zakresie realizacji wsparcia 
mającego na celu aktywizację zawodową poszczególnych osób z zaburzeniami 
psychicznymi, objętych wsparciem psychologicznym, 

3) przekazanie pracownikom instytucji rynku pracy wiedzy niezbędnej w pracy  
z osobami z zaburzeniami psychicznymi, 

4) wypracowanie procedur postępowania w różnych sytuacjach kryzysowych 
klientów z zaburzeniami psychicznymi.  
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Miejsce i termin realizacji:  

1) siedziba instytucji rynku pracy – adres……………………… 
2) telefonicznie pod nr telefonu………………………………… 

w dniach ………………… godzinach……………………………….. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i godzin realizacji zamówienia. 

 

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENYICH SPEŁNIENIA  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  

a) nie podlegają wykluczeniu (zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym 

etapie postępowania o udzielenie zamówienia);  

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu.  

2. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu: 

a) w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej,  

o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

W tym zakresie zamawiający wymaga w szczególności, aby zamówienie było 

realizowane przez Wykonawcę, który ……………………………….………………………  

……………………….…………………………………………………………………………. 

b) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:  

Zamawiający uzna, że wykonawca posiada zdolności techniczne lub zawodowe  

do wykonania należytego zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże do realizacji 

zamówienia:…………………………………………………………………………………… 

IX. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 
 

X. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. 
konsorcjum). 

W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania: 

a) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała 

wszystkich wykonawców występujących wspólnie, 

b) wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera)  

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego 

zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia 

umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. 

Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać 

przedłożone oddzielnie wraz z ofertą. 
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 Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania: 

- wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie  

z pełnomocnikiem (liderem) 

- wypełniając ofertę, jak również inne dokumenty powołujące się na 

„Wykonawcę", w miejscu „np. nazwa i adres wykonawcy" należy wpisać dane 

dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum. 

Pełnomocnictwo załącza się w oryginalne lub w formie kserokopii poświadczonej 

notarialnie za zgodność z oryginałem. 

XI. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem  
i złożeniem oferty. 
 

XII. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. 
Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych  

do reprezentowania firmy zgodnie z wymaganiami ustawowymi. Upoważnienie do 

podpisania oferty powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika ono  

z załączonych dokumentów. Kserokopie dokumentów powinny być czytelne oraz 

potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną do składania 

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Poprawki w ofercie muszą być naniesione 

czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.  

 

XIII. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące 
wszelkich wątpliwości związanych z niniejszym zamówieniem, sposobem 
przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie pod 
adres:……………………………………………………………………………… 
 

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów: 

1)   Cena w PLN   brutto     

Nazwa kryterium 

 

Waga 

 

Oznaczenie wagi 

 
Cena w PLN brutto  

 

100% 

 

WPc 

 
Wykonawcom zostaną przyznane punkty obliczone wg wzoru: 

            Najniższa cena w PLN brutto wśród  

            złożonych ofert  nie podlegających odrzuceniu                                   

Pc =  ----------------------------------------------------------------------------------     *100*WPc 

           Cena w PLN brutto oferty badanej 

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość 

punktów. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych 
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wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w niniejszym szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium 

wyboru. Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich 

Wykonawców, którzy złożyli oferty. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi 

miejsce i termin podpisania umowy. 

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy. 
 

Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(konsorcjum/spółka cywilna) została wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawienia umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców. Termin, na jaki została zawarta umowa 

konsorcjum/spółki cywilnej, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 

Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze 

sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile 

umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

Miejscowość, dnia, …………………….   ………………………………… 

         Podpis Wykonawcy 

 

 

 

  



 

 

str. 24 
 

Narzędzie nr 7B: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAKUP USŁUGI LEKARZA 

PSYCHIATRY 

W przypadku zakupu usług podstawą są obowiązujące w instytucji przepisy prawa  

i wewnętrzne regulaminy. Jeśli w instytucji istnieją wzory dokumentów, należy je zastosować. 

W przypadku ich braku można skorzystać z przykładowego wzoru dokumentów wypracowany 

na potrzeby realizacji pilotażu. 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  
Punkt będzie wypełniany indywidualnie przez Zamawiającego 

 

II. TRYB PROWADZENIA POSTĘPOWANIA  
Punkt będzie wypełniany indywidualnie przez Zamawiającego 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 

IV. Nazwa usługi: Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup usługi lekarza 
psychiatry w ramach realizacji wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

 

V. Cel zamówienia: 
Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy usługi świadczenia specjalistycznej 

pomocy klientom – osobom z zaburzeniami psychicznymi, w tym  

z niepełnosprawnością psychospołeczną, wymagającym specjalistycznego wsparcia 

lekarza psychiatry w procesie aktywizacji zawodowej.  

Usługa obejmuje wsparcie klienta przez lekarza psychiatrę w celu zapewnienie 

kompleksowego wsparcia dla osoby z  zaburzeniami psychicznymi w poruszaniu się 

na rynku pracy, a przede wszystkim radzenia sobie z ewentualnymi obawami, 

problemami  

i przeszkodami, z którymi boryka się klient w związku z procesem aktywizacji 

zawodowej. 

VI. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85141000-9 Usługi świadczone przez 
personel medyczny, 85121270-6 – Usługi psychiatryczne lub psychologiczne 

 

VII. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest  
w szczególności do: 

1) prowadzenia indywidualnych konsultacji na temat stanu psychicznego  i sytuacji 
życiowej osób z zaburzeniami psychicznymi, 
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2) prowadzenia indywidualnych konsultacji na temat aktualnego samopoczucia  
i funkcjonowania oraz odczuwanych obecnie trudności i dolegliwości, które 
napotyka osoba z zaburzeniami psychicznymi ze szczególnym uwzględnieniem 
realizacji procesu aktywizacji zawodowej, 

3) prowadzenia indywidualnych konsultacji na temat przebiegu dotychczasowego 
leczenia, 

4) przygotowywania pisemnych opinii o uczestnikach, karty oceny i obserwacji  
oraz innych dokumentów w celu monitorowania efektów udzielonego wsparcia, 

5) oddziaływanie psychoterapeutyczne mające na celu umocnienie cech takich jak 
poczucie własnej wartości, asertywności, omawiania i rozwiązywania bieżących 
sytuacji trudnych rzutujących na kondycję psychiczną i funkcjonowanie osoby  
z zaburzeniami psychicznymi, 

6) wszelkie przekazane przez Zamawiającego informacje i dokumenty, 
Wykonawca ma obowiązek traktować jako poufne w trakcie realizacji zlecenia 
oraz po jego zrealizowaniu, 

7) bieżącego prowadzenia dokumentacji z realizacji usługi potwierdzającej 
prawidłową realizację zadania,  

8) ścisłej współpracy z pracownikami instytucji rynku pracy (asystentem 
wspomagającym, doradca zawodowym) w zakresie realizacji wsparcia 
mającego na celu aktywizację zawodową poszczególnych osób z zaburzeniami 
psychicznymi, objętych wsparciem psychiatrycznym, 

9) sumiennego i rzetelnego wykonywania obowiązków, 
10) przedmiotem zamówienia są krótkoterminowe oddziaływania terapeutyczne 

mające na celu uzyskanie poprawy stanu psychicznego skutkującej poprawą jej 
potencjalnej sytuacji na rynku pracy. Przedmiotem usługi nie jest objęcie klienta 
długoterminowym leczeniem lub psychoterapią, a jedynie oddziaływanie  
o charakterze interwencyjnym i krótkoterminowym. 
 

Miejsce realizacji wsparcia dla klienta: na terenie powiatu 

………………………………………………………………………………………………..… 

Sale na realizację usługi lekarza psychiatry zapewnia Wykonawca.  

Szczegółowy harmonogram realizacji usługi lekarza psychiatry oraz dokładny adres 

ustalony zostanie po wyłonieniu Wykonawcy.  

Termin wykonania zamówienia ustalony zostaje na cały rok kalendarzowy. Zakłada się, 

że każdy klient może skorzystać z dwóch spotkań z lekarzem psychiatrą miesięcznie 

Czas trwania jednego spotkania 60 minut. 

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENYICH SPEŁNIENIA  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  

a) nie podlegają wykluczeniu (zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym 

etapie postępowania o udzielenie zamówienia);  

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu.  

2. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu: 
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a) w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej,  

o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

W tym zakresie zamawiający wymaga w szczególności, aby zamówienie było 

realizowane przez Wykonawcę, który……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

b) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:  

Zamawiający uzna, że wykonawca posiada zdolności techniczne lub zawodowe  

do wykonania należytego zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże do realizacji 

zamówienia:……………………………………………………………………………………

…. 

IX. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 
 

X. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia  
(np. konsorcjum). 

W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania: 

a) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała 

wszystkich wykonawców występujących wspólnie, 

b) wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera)  

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego 

zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia 

umowy  

o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie może 

wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie  

wraz z ofertą. 

 Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania: 

- wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie  

z pełnomocnikiem (liderem) 

- wypełniając ofertę , jak również inne dokumenty powołujące się  

na „Wykonawcę", w miejscu „np. nazwa i adres wykonawcy" należy wpisać dane 

dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum. 

Pełnomocnictwo załącza się w oryginalne lub w formie kserokopii poświadczonej 

notarialnie za zgodność z oryginałem. 

XI. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem  
i złożeniem oferty. 
 

XII. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. 
Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych  

do reprezentowania firmy zgodnie z wymaganiami ustawowymi. Upoważnienie do 
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podpisania oferty powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika ono z 

załączonych dokumentów. Kserokopie dokumentów powinny być czytelne oraz 

potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną do składania 

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Poprawki w ofercie muszą być naniesione 

czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.  

 

XIII. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące 
wszelkich wątpliwości związanych z niniejszym zamówieniem, sposobem 
przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie pod 
adres:……………………………………………………………….……………… 

 

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów: 

1)    Cena w PLN brutto     

 

Nazwa kryterium 

 

Waga 

 

Oznaczenie wagi 

 
Cena w PLN brutto  

 

100% 

 

WPc 

 
 Wykonawcom zostaną przyznane punkty obliczone wg wzoru: 

            Najniższa cena w PLN brutto wśród   

            złożonych ofert  nie podlegających odrzuceniu                                   

Pc =  ----------------------------------------------------------------------------------     *100*WPc 

           Cena w PLN brutto oferty badanej 

 

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość 

punktów. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych 

wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w niniejszym szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium 

wyboru. Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich 

Wykonawców, którzy złożyli oferty. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi 

miejsce i termin podpisania umowy. 

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy. 
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Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(konsorcjum/spółka cywilna) została wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawienia umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców. Termin, na jaki została zawarta umowa 

konsorcjum/spółki cywilnej, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 

Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze 

sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile 

umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

 

 

 

Miejscowość, dnia, …………………….   ………………………………… 

         Podpis Wykonawcy 
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PROCEDURA 3 

Narzędzie nr 1: Proponowane pytania/obszary 

 

Proponowane pytania/obszary stosowane w rozmowie rozpoznawczej z klientem 

– zdiagnozowanie problemów w codziennym funkcjonowaniu 

 

OBSZAR: ZAGADNIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE KLIENTA 

 

1. Proszę opisać swój standardowy dzień 

2. Czy czuje się Pan/Pani zależny od innych ludzi? Jeżeli tak, to proszę 

powiedzieć, czego dotyczą te sytuacje? Jak często czuje się Pan/Pani zależny 

od innych? 

3. Czy odczuwa Pan/Pani potrzebę kontaktów z innymi ludźmi? Jakich sytuacji 

dotyczą? 

4. Jakie dostrzega Pan/Pani korzyści wynikające z kontaktów z innymi? 

5. Czy występuje aktualnie u Pana/Pani obniżenie nastroju i/lub spadek 
aktywności uniemożliwiające podjęcie pracy zawodowej? 

6. Jak oceniłby/oceniłaby Pan/Pani swoją sytuację rodzinną? 

7. Jak ocenia Pan/Pani swoją sytuację ekonomiczną? 

8. Jak ocenia Pan/Pani swoją aktualną zdolność fizyczną do pracy? 
9. Jak ocenia Pan/Pani swoją aktualną zdolność do pracy w odniesieniu  

do wymagań umysłowych pracy (koncentracja uwagi, pamięć, wykonywanie 

czynności intelektualnych)? 

10. Czy odczuwa Pan/Pani zniechęcenie przed podjęciem pracy i traktuje Pan/Pani 

pracę wyłącznie jako konieczność, przymus? 

11. Czy Pan/Pani często myśli o zmianie zawodu lub wręcz o niepodejmowaniu 

pracy? 

12. Czy Pana/Pani stan zdrowia utrudnia wykonywanie pracy? 

13. Czy Pana/Pani zdaniem, biorąc pod uwagę Pana/Pani stan zdrowia – będzie 

Pani/Pan zdolna/y do wykonywania pracy w ciągu najbliższych lat? 

14. Czy poruszanie tematu pracy zawodowej wywołuje u Pani/Pana rozdrażnienie, 

lęk, niepokój lub stany depresyjne? 

15. Jeżeli dotyczy: Z jakich powodów nie posiada Pan/Pani doświadczenia 

zawodowego? 
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OBSZAR: AKTUALNA SYTUACJA KLIENTA NA RYNKU PRACY    

 

1. Jaka jest Pani/Pana aktualna sytuacja na rynku pracy? 

2. Czy miała/miał Pani/Pan już wcześniej doświadczenia związane 

z pozostawaniem bez pracy (dopytać kiedy oraz jak wiele razy miała taka 

sytuacja miejsce)? 

3.  Jak Pani/Pan wspomina ten czas? Jaki miało to Pani/Pana zdaniem wpływ  

na aktualną sytuację na rynku pracy? 

4. Jak przedstawia się Pani/Pana aktualna sytuacja zdrowotna (poprosić 

o porównanie aktualnej sytuacji z wcześniejszą)?  

5. Czy korzysta Pani/Pan ze wsparcia jakichkolwiek instytucji, organizacji, innych 

podmiotów w celu poprawy swojej aktualnej sytuacji zdrowotnej (jeżeli tak, 

dopytać jakich i w jakim zakresie)?  

6. Czy odczuwa Pan/Pani dyskomfort psychiczny spowodowany koniecznością 

przemodelowania sposobu dotychczas wykonywanych obowiązków 

zawodowych? 

7. Proszę wymienić argumenty wpływające na podjęcie/utrzymanie przez  

Pana/Panią aktywności zawodowej. 

 

OBSZAR: DOŚWIADCZENIA KLIENTA ZWIĄZANE Z POSZUKIWANIEM PRACY  

 

1. Jakie ma Pani/Pan doświadczenia związane z poszukiwaniem pracy?  

2. W jaki sposób dotychczas poszukiwała/poszukiwał Pani/Pan pracy?  

3. Czy mogła/mógł Pani/Pan liczyć na pomoc ze strony PUP, NGO, rodziny, 

znajomych, przyjaciół (jeżeli tak poprosić o podanie przykładów takiego 

wsparcia oraz jak ogólnie ocenia skuteczność tego wsparcia)?  

4. W jaki sposób Pani/Pana sytuacja zdrowotna miała wpływ na sposób oraz 

efekty poszukiwania pracy? 

5. W jaki sposób Pani/Pana aktualna sytuacja domowa przekładała oraz przekłada 

się na sposób oraz efekty w zakresie poszukiwania pracy?  

6. Jak ocenia Pani/Pan postawę potencjalnych pracodawców w czasie 

poszukiwania przez Panią/Pana pracy (dopytać o doświadczenia związane 

osobą/osobami z instytucji/przedsiębiorstwa, z którą klient rozmawiał w sprawie 

pracy)? 

7. Jak opisałby Pan/Pani  interesującą dla siebie pracę? Jakie warunki musi 

spełniać taka praca? 

OBSZAR: BARIERY ORAZ TRUDNOŚCI ZWIĄZANE Z POSZUKIWANIEM PRACY  
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1. Czy doświadczyła/doświadczył Pani/Pan jakiś trudności związanych 

z poszukiwaniem pracy? (jeżeli tak, dopytać czego konkretnie one dotyczyły 

oraz poprosić o wskazanie przykładowych sytuacji, które związane są z tymi 

trudnościami).  

2. Czy te trudności miały Pani/Pana zdaniem związek z sytuacją zdrowotną lub 

sytuacją rodzinną (jeżeli tak dopytać w jakim zakresie ten związek miał 

miejsce)?  

3. Czy oczekiwała/oczekiwał Pani/Pan jakiegoś wsparcie w zakresie 

poszukiwania pracy (jeżeli tak poprosić o wskazanie zakresu takiego wsparcia 

oraz uzasadnienie swojego stanowiska; jeżeli nie dopytać dlaczego taka pomoc 

nie jest klientowi potrzebna)? 

4. Czy istnieją Pana/pani zdaniem jakieś bariery uniemożliwiające, bądź 

ograniczające możliwość kontynuacji/podjęcia zatrudnienia? 

5. Jakie działania podejmował Pan/pani do tej pory, żeby niwelować pojawiające 

się bariery? 

OBSZAR: DOŚWIADCZENIA KLIENTA ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM  

WE WCZEŚNIEJSZYCH MIEJSCACH PRACY  

 

1. Czy i z jakich powodów zakończył Pan/Pani pracę? 

2. Jak ocenia Pani/Pan ostatnie miejsce pracy (dopytać o warunki pracy, relacje  

z przełożonymi oraz współpracownikami)?  

3. Czy Pani/Pana zdaniem sytuacja zdrowotna/sytuacja rodzinna miała 

jakikolwiek wpływ na Pani Pan sytuację i funkcjonowanie w miejscu pracy 

(dopytać o skalę oraz zakres tego wpływu a także to czy dotyczy relacji z innymi 

pracownikami czy przełożonymi)? 

4. Jak Pani/Pan porównuje ostatnie miejsce pracy z wcześniejszymi 

uwzględniając warunki pracy, relacje z przełożonymi oraz współpracownikami? 

5. Czy Podejmował Pan/Pani działania zmierzające do niwelowania pojawiających 

problemów związanych z wykonywaniem zadań zawodowych?  Jeżeli tak, to 

jakie?  

 

OBSZAR: BARIERY ORAZ TRUDNOŚCI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM  

WE WCZEŚNIEJSZYCH MIEJSCACH PRACY  

 

1. Czy doświadczyła/doświadczył Pani/Pan kiedykolwiek trudności związanych 

z funkcjonowaniem w miejscu pracy?  

2. Czego dotyczyły te trudności?  

3. Jakie były Pani/Pana zdaniem przyczyny takiej sytuacji?  
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4. Czy oczekiwał/oczekiwała Pan/Pani jakiegoś wsparcia w zakresie 

funkcjonowania w miejscu pracy (jeżeli tak to poprosić o wskazanie zakresu 

takiego wsparcia oraz uzasadnienie swojego stanowiska)? 

 

OBSZAR: DOŚWIADCZENIA KLIENTA ZWIĄZANE Z KONTAKTAMI Z PUP  

(W KONTEKŚCIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ)  

 

1. Czy miała/miał Pani/Pan doświadczenia związane z kontaktem z PUP związane 

z poszukiwaniem pracy (jeżeli tak, to dopytać kiedy miały one miejsce  

i w jakim zakresie; jeżeli nie - dopytać dlaczego klient nie zdecydował się na 

kontakt z PUP)?  

2. Jak ocenia Pani/Pani kontakty i usługi z PUP (dopytać o kontakty 

z pracownikami PUP oraz uzyskane wsparcie)? 

3. Czy wsparcie ze strony PUP pozwoliło Pani/Panu na znalezienie pracy i/lub 

zwiększenie  kompetencji/kwalifikacji?  

 

OBSZAR: AKTUALNE OCZEKIWANIA KLIENTA ZWIĄZANE Z KONTAKTAMI  

Z PUP (W KONTEKŚCIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ) 

 

1. Jakie ma Pani/Pan oczekiwania w aktualnej sytuacji zawodowej jeśli chodzi 

o wsparcie urzędu w aspekcie aktywizacji zawodowej? 

2. Czy Pani/Pana zdaniem potrzebuje Pani/Pan wsparcia asystenta 

wspomagającego wyspecjalizowanego w udzielaniu kompleksowego wsparcia 

osobom z zaburzeniami psychicznymi? 

3. Czy może Pani/Pan wskazać z jakich form wsparcia chciałaby/chciałby 

Pani/Pan skorzystać? 

4. Czy w trakcie realizacji aktywizacji zawodowej oczekuje Pani/Pan wsparcia 

również ze strony psychologa/psychiatry? Czy w Pani/Pana ocenie takie 

wsparcie byłoby pomocne? 

5. Czy w Pani/Pana ocenie potrzebuje Pani/Pan zmiany zawodu/ 

przekwalifikowania? 

6. Czy oczekuje Pani/Pan pomocy w określeniu własnych preferencji 

zawodowych/wskazania dalszej ścieżki zawodowej? 

7. Czy w Pani/Pana ocenie potrzebuje Pani/Pan wsparcia w trakcie prowadzenia 

negocjacji/rozmów kwalifikacyjnych z potencjalnymi Pracodawcami? 

8. Czy w Pani/Pana ocenie pomocny byłby udział w zajęciach aktywizacyjnych 

wzmacniających aktywność i poczucie własnej wartości? 

9. Czy potrzebuje Pani/Pan pomocy w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, 

w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej lub pomocy w prezentacji własnej 

osoby? 
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10. Czy posiada Pani/Pan aktualnie obawy związane z funkcjonowaniem 

w potencjalnym środowisku pracy? I czy według Pani/Pana pomocne byłoby 

wsparcie w zakresie adaptacji w nowym miejscu pracy, realizowane przez 

opiekuna wyznaczonego przez potencjalnego pracodawcę spośród 

zatrudnionych pracowników? 

 

Narzędzie nr 2: Arkusz diagnozy sytuacji klienta – z elementami szczególnych 

potrzeb 

Arkusz diagnozy sytuacji klienta – z elementami szczególnych potrzeb osoby  

z zaburzeniami psychicznymi 

Arkusz diagnozy wypełnia Asystent wspomagający 

Imię i nazwisko klienta  

Data urodzenia   

Pesel   

 

1. Status na rynku pracy /na dzień przeprowadzania diagnozy/  

- osoba bezrobotna /zarejestrowana w PUP/  

- osoba poszukująca pracy /zarejestrowana lub nie zarejestrowana w PUP/  

- osoba nieaktywna zawodowo /nie zarejestrowana w PUP i nie poszukująca pracy/  

2. Wykształcenie i kwalifikacje zawodowe  

2.1. Wykształcenie  

- podstawowe, gimnazjalne 

- średnie  

- policealne/pomaturalne  

- wyższe licencjackie/ magisterskie  

- inne, jakie?  

…………………………………………………………………………………………… 

2.2. Doświadczenie zawodowe 

Zawód wyuczony /zawody 

/wszystkie wyuczone zawody 
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wszystkie wyuczone zawody, 

także te które nie były 

wykonywane lub wymagają 

odnowienia uprawnień 

 

  

Zawód wykonywany / 

zawody /wszystkie zawody 

wykonywane 

  

 

2.3. Dotychczasowy staż pracy i doświadczenie zawodowe /także nieformalne 

Zajmowane stanowisko lub charakter 

wykonywanej pracy  

 

Liczba lat pracy 

  

  

 

2.4. Kursy i szkolenia  

Ukończone kursy i szkolenia Nazwa, rodzaj uzyskanych 

kwalifikacji 

/i ich ewentualne ograniczenia czasowe, 

nabyte umiejętności, wskazać również, 

w jakich potencjalnych miejscach pracy 

mogą być przydatne/ 

Kursy i szkolenia dające wymierne 

kwalifikacje zawodowe 

 

 

 

Kursy i szkolenia dające wymierne 

umiejętności zawodowe 
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2.5. Inne umiejętności przydatne na rynku pracy  

Umiejętności nieformalne tzn. 

niepotwierdzone żadnym dokumentem 

np. obsługa komputera, gotowanie, 

układanie płytek itp., kiedy i w jakich 

okolicznościach nabyte, w jaki sposób 

wykorzystywane i rozwijane 

 

 

3. Jakie są Pani/Pana zainteresowania zawodowe i pozazawodowe?  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

4. Jaką pracę chciałby/chciałaby Pan/i wykonywać?  

– praca  wymarzona  

– praca optymalna  

– praca minimalna  

/proszę uwzględnić wszystkie rodzaje zajęć i/lub zawody wskazane przez Klienta, 

odnieść się do uzasadnienia dlaczego właśnie taka praca jest np. wymarzona  

oraz zwrócić szczególną uwagę na relacje pomiędzy wskazywanymi pracami  

a obecnymi kwalifikacjami – czy w ogóle hipotetycznie możliwe jest podjęcie którejś  

z nich i czy wymaga to podwyższenia lub zmiany kwalifikacji zawodowych/ 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Czy obecnie poszukuje Pani/Pan pracy? TAK/NIE  

Jakiej? 
……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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W jaki sposób poszukuje Pani/Pan pracy? 
/proszę uwzględnić deklarowaną aktywność w zakresie poszukiwania pracy  

oraz dopytywać o szczegóły – źródła ofert pracy, sposoby kontaktowania się  

z potencjalnymi pracodawcami, umiejętności w zakresie sporządzania dokumentów 

aplikacyjnych oraz skonfrontować uzyskane informacje z tym, co Klient mówił przy 

poprzednim punkcie np. czy poszukuje pracy, którą określił jako optymalną lub 

minimalną, czy też zupełnie innej i dlaczego/ 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..…… 

6. Co Pani/Pana zdaniem jest przyczyną pozostawania bez pracy lub ogranicza 

szanse na podjęcie pracy, dlaczego? 

/proszę uwzględnić wszystkie przyczyny wskazane przez Klienta oraz omówić  

i uwzględnić te, o których Klient nie wspomina ale zauważa je asystent wspomagający; 

warto tu szczególnie zwrócić uwagę na realność danej przyczyny, np. skąd 

przekonanie, że istniejące zaburzenia psychiczne są przeszkodą lub nie ma ofert pracy 

dla Klienta/  

1 brak kwalifikacji zawodowych   

2 brak wykształcenia  

3 stan zdrowia – fizyczny   

4 stan zdrowia – istnienie zaburzeń 

psychicznych 

 

5 brak aktywności zawodowej, w tym brak 

znajomości metod poszukiwania pracy 

 

6 trudna sytuacja psychospołeczna, 

uzależnienia 

 

7 nie wiem czym chcę zajmować się 

zawodowo 

 

8 nie wiem jakie mam możliwości  

i umiejętności zawodowe 

 

9 brak ofert pracy dla mnie   



 

 

str. 37 
 

10 brak pracodawców zainteresowanych 

zatrudnieniem osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

 

11 Inne, jakie?  

 

7. Które ze wskazanych przyczyn są Pani/Pana zdaniem najważniejsze i dlaczego?  

/proszę zwrócić szczególną uwagę na zdanie Klienta w tym zakresie oraz wskazać 

punkt widzenia asystenta wspomagającego/ jeżeli różni się od tego co mówi Klient/ 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

8. Jak można zmniejszyć te ograniczenia, co może zrobić Pan/Pani sam/a, w czym 

potrzebuje pomocy? /jakiej?/ (szczególne potrzeby) 

/wskazując kluczowe ograniczenia dotyczące pozostawania bez pracy proszę mieć na 

uwadze czy mogą zostać zmniejszone lub zlikwidowane i w jaki sposób, tzn. jak z daną 

przeszkodą Klient może sobie poradzić, czy potrzebuje pomocy i od kogo?/ 

Jakie 

usługi 

musimy 

zapewnić 

□ wsparcie asystenta wspomagającego, wyspecjalizowanego  

w udzielaniu wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi  

□ wsparcie psychologiczne 

□ wsparcie lekarza psychiatry 

□ realizacja usługi poradnictwa zawodowego dostosowanego  

do potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi 

□ realizacja usługi pośrednictwa pracy dostosowanej do potrzeb 

osób z zaburzeniami psychicznymi 

□ wsparcie w środowisku pracy realizowane przez opiekuna 

wyznaczonego przez pracodawcę 

□ udział w warsztatach aktywizacyjnych 

□ nie potrzebuje ww. usług 

□ inne:  
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……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 

9. Jaki ma Pan/i cel zawodowy /plany zawodowe?  

/proszę odnieść się do tego jak Klient wyobraża sobie swoją przyszłość zawodową  

w perspektywie np. pół roku czy roku, czy ma jakieś cele i plany związane  

z podjęciem zatrudnienia, jakie?/ 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

 

 

 

10. Pytania dodatkowe  

/to jest miejsce przeznaczone na inne pytania i odpowiedzi, które wyniknęły w czasie 

wywiadu i mogą mieć znaczenie dla rozpoznania sytuacji zawodowej Klienta oraz jego 

możliwości i zasobów oraz ograniczeń i barier odnoszących się do potencjalnego 

zatrudnienia/ 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….. 

 

Data przeprowadzenia rozmowy rozpoznawczej 

…………………………………………………………………….. 
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Podpis osoby, z którą przeprowadzono rozmowę rozpoznawczą 

……………………………………………………………………… 

 

Podpis asystenta wspomagającego 

………………………………………………………………………. 

 

 

Wnioski asystenta wspomagającego i propozycje dalszych działań: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Data sporządzenia : 

………………………………………………………………………………….. 

 

Podpis asystenta wspomagającego: 

……………………………………………………….,,,,,,,,,,,,,,……………….. 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURA 4 

Narzędzie nr 1:  
KARTA USŁUG DORADCZYCH 
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KARTA USŁUG DORADCZYCH dla 

osoby z zaburzeniami psychicznymi i 

niepełnosprawnością psychospołeczną 
Data założenia karty 

 

 
Numer ewidencyjny* bezrobotnego – poszukującego pracy 

               

 

A  

 
Nazwisko i imię……………………………………………………………………….. 

Data urodzenia ....................................................... PESEL…………………………… 

Adres…………………………………………………………………………………… 

Telefon…………………………………………………………………………………. 

 
 

B OKREŚLENIE PROBLEMU ZAWODOWEGO 

 

Wybór zawodu  Klient posiada ograniczone doświadczenie lub w ogóle 

go nie posiada i po raz pierwszy chce dokonać wyboru 

zawodu  

  Klient posiada ograniczone doświadczenie lub w ogóle 

go nie posiada, dokonał wyboru zawodu, który jemu 

wydaje się błędny – chce ponownie dokonać wyboru 

zawodu 
 

  Klient posiada doświadczenie zawodowe, lecz chce lub 

musi dokonać zmiany zawodu, rozważa taką możliwość 

ze względu na okoliczności zewnętrzne (np. stan 

zdrowia) 
 

Doskonalenie zawodowe  Klient zamierza uzupełnić wiadomości i umiejętności 

zawodowe 
 

Zatrudnienie  Klient zamierza podjąć zatrudnienie 

 

  Klient ma kłopoty z przystosowaniem zawodowym 

 

  Klient ma deficyt w zakresie umiejętności poszukiwania 

pracy 
 

    Inne (jakie?) ……………………………………………………………………………………….. 

*) zgodny z rejestrem alfabetycznym porad zawodowych 
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C ANALIZA SYTUACJI OSOBY  

 

Poziom wykształcenia  Podstawowe/gimnazjalne 

 Zasadnicze zawodowe 

 Średnie ogólne 

 Średnie zawodowe (technikum, liceum zaw., liceum techniczne) 

 Pomaturalne 

 Wyższe zawodowe (licencjat) 

 Wyższe magisterskie 

 
 Dodatkowe stopnie naukowe  ..............................................................  

 .............................................................................................................  
 

 

Kierunek – specjalizacja – wykształcenie – zawód: 

 

 

 

 

 

Specyficzne kwalifikacje – przebyte szkolenia: 

 

Kursy/szkolenia ........................................... języki  .....................................................................  

licencje ......................................................... prawo jazdy (kategoria)  .........................................  

uprawnienia ................................................. inne (jakie?) ………………………………………. 

           ………………………………..          ……………………………………… 

           ……………………………….          ……………………………………… 

 

 

 

Zawody (prace) dotychczas wykonywane 

 

 

 

 

Doświadczenie zawodowe (staż pracy) w zawodach: 

wyuczonych ................................................. wykonywanych ......................................................  
 

 

Zainteresowania, predyspozycje, kompetencje: 

 

 

 



 

 

str. 42 
 

Uwarunkowania zdrowotne, społeczne i ekonomiczne 

 

 

 

D 
OBJĘCIE WSPARCIEM LEKARZA PSYCHIATRY,  

OBJĘCIE WSPARCIEM PSYCHOLOGICZNYM,  

BADANIA PSYCHOLOGICZNE 

OPIS, INTERPRETACJA WYNIKÓW  

Wydano skierowanie na: 

 

 

E 
ANALIZA MOŻLIWOŚCI I WYBÓR ODPOWIEDNIEGO SPOSOBU ROZWIĄZANIA 

PROBLEMU ZAWODOWEGO 

 

 

 

F WERYFIKACJA SPOSOBU ROZWIĄZANIA PROBLEMU ZAWODOWEGO 

 

G TERMINY KOLEJNYCH WIZYT U DORADCY ZAWODOWEGO 

 

Lp. Data rozmowy doradczej Podpis klienta Podpis doradcy zawodowego 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    
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Narzędzie nr 2 
REJESTR PORAD INDYWIDUALNYCH 

Forma rejestracji porad indywidualnych jest uzależniona od rodzaju instytucji. Przykładowy 
wzór dokumentu wypracowany na potrzeby realizacji pilotażu znajduje się na stronach 
internetowych: www.trzy-wyzwania.pl oraz cpt.org.pl. 

REJESTR PORAD INDYWIDUALNYCH – rok 2022 

Nr/rok 

porady 

indywi

dualnej 

 

Imię i nazwisko 

klienta 

Data 

udzielenia 

porady 

indywidualnej 

Czas 

trwania 

porady 

indywidualn

ej 

Temat porady 

indywidualnej  

Uwagi Imię i 

nazwisk

o oraz 

podpis 

doradcy 

zawodo

wego 

1/2022       

2/2022       

3/2022       

       

       

       

       

       

………       

       

       

       

       

 
Narzędzie nr 3  
ZESTAW PYTAŃ I ZADAŃ POMOCNICZYCH W CZASIE REALIZACJI PORADNICTWA 
ZAWODOWEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI, W TYM 
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ PSYCHOSPOŁECZNĄ 

Każdy z doradców/doradców klienta/asystentów wspomagających może korzystać własnych 
narzędzi i instrumentów, dbając o to, by były dostosowane do specyfiki i potrzeb klientów. 
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Należy zwrócić uwagę, by diagnozowały takie obszary, jak: 

• Otwartość na naukę – nowe zadania, nowe doświadczenie; 

• Moje mocne i słabe strony; 

• Praca indywidualna i zespołowa; 

• Organizacja pracy, nauki, organizacja wypoczynku; 

• Plany zawodowe. 
 
OBSZAR I - Otwartość na naukę – nowe zadania, nowe doświadczenie  

 
1. Jakie uczucia towarzyszą Pani/Panu przed udziałem w spotkaniach, warsztatach, 

szkoleniach itp.:  

o ciekawość  
o podekscytowanie 
o znudzenie 
o inne:……………………………………………………………………………………

………  
 

2. Czego obawiasz się przed udziałem w spotkaniach, warsztatach, szkoleniach itp.:  

o przebywania w grupie 
o poznawania nowych osób i przebywania w ich towarzystwie 
o nie poradzę sobie  
o krytyki przez inne osoby 
o o swoje bezpieczeństwo 
o inne 

…………………………………………………………………………………………
… 

 
3. Jakie jest Twoje samopoczucie w nowych miejscach?  

o dobre  
o dobre, ale mogłoby być lepsze, ponieważ 

……………………………………………………... 
o czuję się niekomfortowo, ponieważ 

...…………………………………………………… 
 
4. Czy Chcesz się uczyć nowych rzeczy:  

o tak  
o tak, ale tylko wybranych  
o raczej nie  

 
5. Chciałbym/chciałabym  się uczyć:  

o zgłębiać znane już zagadnienia  
o jestem otwarty/a na zupełnie nowe tematy  
o wszystko mi jedno czego się uczę  
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6. W nauce nowych zagadnień pasjonują mnie:  

o nowe umiejętności  
o nowa wiedza  
o dążenie do nowych osiągnięć  
o samodyscyplina  
o obowiązkowość  
o inne 

………………….………………………………………………………………………  
 
7. Podczas pracy towarzyszą mi najczęściej:  

o radość  
o obawa  
o satysfakcja  
o nerwowość 
o irytacja  
o duma  
o frustracja 
o wstyd  
o irytacja  
o poczucie winy  
o przerażenie  
o zaciekawienie 
o inne 

…………………………………………………………………………………………
… 
 

8. Moje relacje z innymi osobami są:  

o dobre  
o średnie, ponieważ 

…………….……………………………………………………..………...  
o słabe, ponieważ 

…………….……………………………………………………………….. 
 

OBSZAR II. Moje mocne i słabe strony  

 
1. Moja osoba w trzech słowach – jaki/jaka jestem w trzech słowach:  

o Jestem …………………………………………………………………..  
o Jestem …………………………………………………………………..  
o Jestem …………………………………………………………………..  

 
2. Mój największy sukces życiowy: 

o ukończenie szkoły  
o dziecko/dzieci  
o prawo jazdy lub inne uprawnienia  
o wymarzona praca  
o realizacja swoich pasji 
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o miłość mego życia  
o sukces sportowy  
o awans zawodowy  
o dobra sytuacja materialna  
o inny - 

……………………………………………………………………………………… 
 
3. Moja największa porażka to: 

....................................................................................................................... 

 

4. Terminy, które mnie określają:  

o Pracowity  
o Leniwy  
o Pomysłowy  
o Monotonny  
o Koleżeński  
o Samolubny  
o Przedsiębiorczy  
o Niezaradny  
o Spokojny  
o Nerwowy  
o Pomocny  
o Egoistyczny  
o Odpowiedzialny  
o Roztargniony  
o Wesoły  
o Ponury  
o Prawdomówny  
o Kłamczuch  
o Opiekuńczy  
o Nieczuły  

 
5. Moje trzy największe zalety:  

o ……………………………………………………………………..  
o ……………………………………………………………………..  
o ……………………………………………………………………..  

 
6. Moje trzy największe wady:  

o ……………………………………………………………………..  
o ……………………………………………………………………..  
o ……………………………………………………………………..  

 
7. Trzy czynności które robię najlepiej:  

o ……………………………………………………………………..  
o ……………………………………………………………………..  
o ……………………………………………………………………..  
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8. Najgorzej wychodzi mi wykonywanie:……………………………………………… 

 
9. Potrafię:  

o Liczyć  
o Pisać  
o Obsługiwać komputer  
o Jeździć autem  
o Komunikować się z innymi  
o Słuchać innych  
o Gotować  
o Sprzątać  
o Prasować  
o Prać  
o Tworzyć projekty  
o Organizować imprezy  
o Opiekować się dziećmi  
o Pomagać starszym  
o Grać na instrumentach muzycznych  
o Tańczyć  
o Murować  
o Szyć  
o Tapetować  
o Kosić trawę  
o Pływać  
o Jeździć konno  
o Mówić po angielsku  
o Mówić po niemiecku  

 
10. Chciałbym lepiej wykonywać takie czynności jak:  

o ……………………………………………………………………..  
o ……………………………………………………………………..  
o ……………………………………………………………………..  

 
11. Inni chwalą mnie za:  

o ……………………………………………………………………..  
o ……………………………………………………………………..  
o ……………………………………………………………………..  

 
12. Chciałbym rozwijać takie swoje mocne strony:  

o ……………………………………………………………………..  
o ……………………………………………………………………..  
o ……………………………………………………………………..  
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13. Chciałbym wyeliminować takie swoje wady jak:  

o ……………………………………………………………………..  
o ……………………………………………………………………..  
o ……………………………………………………………………..  

 

 

OBSZAR III. Praca indywidualna i zespołowa  

 

1. W dzieciństwie i młodości preferowałem gry, zabawy i dyscypliny sportowe:  

o indywidualne  

o zespołowe  

 

2. Podróżując pociągiem wolę jechać w przedziale:  

o samotnie  

o z innymi pasażerami  

 

3. Planowanie dnia pracy najlepiej mi wychodzi:  

o samotnie  

o ze współpracownikami  

 

4. Podczas wykonywania pracy wolę, gdy:  

o jest cały czas przy mnie opiekun/przełożony  

o opiekun/przełożony dogląda mnie od czasu do czasu  

o wykonuję czynności samodzielnie bez opiekuna/przełożonego  

 

5. Gdy podczas wykonywania określonej pracy pojawiają się problemy:  

o staram się nie korzystać z pomocy innych 

o rzadko korzystam z pomocy innych 

o często korzystam z pomocy innych 

 

6. Lubię gdy inni proszą mnie o pomoc:  

o tak  

o nie  

 

7. Gdy znajdę się w centrum uwagi, to denerwuję się:  

o tak  

o nie  
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8. Czas wolny raczej spędzam:  

o samotnie  

o w towarzystwie  

 

9. Mam wrażenie, że inni korzystają z moich rad:  

o rzadko  

o często  

 

10. Denerwuję się, gdy podczas pracy inni zadają mi dużo pytań:  

o tak 

o nie  

 

11. Nadzorowanie pracy innych:  

o robię to bez problemu  

o wolałbym tego nie robić  

 

12. Denerwuje mnie, gdy podczas pracy ktoś nie nadąża za współpracownikami:  

o tak  

o nie  

 

13. Większą satysfakcję odczuwam, gdy dobrze wykonam pracę:  

o samodzielnie  

o w parze  

o w grupie  

 

14. W przyszłości wolałbym wykonywać pracę:  

o w pojedynkę  

o z kolegą w parze  

o w większej grupie 

OBSZAR IV. Organizacja pracy, nauki, organizacja wypoczynku  

 

1. Uważam, że jestem osobą zorganizowaną:  

o dobrze  

o średnio  

o słabo  

 

2. Poważne i czasochłonne zadania najczęściej:  

o odkładam na później  

o realizuję powoli i mam problem z doprowadzeniem ich do końca  

o realizuję od ręki  
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3. Gdy mam dużo różnych spraw do załatwienia:  

o załatwiam je wszystkie naraz  

o załatwiam je po kolei  

o gubię się w załatwieniu wszystkich spraw  naraz  

 

4. Gdy otrzymam do wykonania zadanie to:  

o potrafię określić mniej więcej czas potrzebny do jego realizacji  

o nie jestem w stanie przewidzieć ile będę potrzebował czasu na realizacje 

zadania  

o określenie czasu nie jest mi potrzebne  

 

5. Według mnie duże i skomplikowane prace należy:  

o realizować od początku do końca  

o podzielić pracę na etapy i realizować etapami  

o realizować spontanicznie - jakoś to będzie  

 

6. Potrafię odmówić koledze, który chce mnie zaangażować do swojej pracy, gdy 

sam nie skończyłem jeszcze mojej:  

o nigdy 

o zawsze  

o czasami  

 

7. Podczas nauki lub pracy staram się, aby nie rozpraszał mnie telefon, radio, inne 

osoby 

 i okoliczności:  

o tak  

o nie  

o nie wiem  

o trudno powiedzieć  

 

8. Jestem osobą, która potrafi dobrze organizować swój wypoczynek:  

o tak  

o nie  

o nie wiem  

 

9. Podczas dnia dbam o regularne i zaplanowane przerwy w pracy:  

o tak,  

o zawsze tak, jak się uda  

o nie  
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10. Czas wolny spędzam najczęściej:  

o spokojnie  

o wypoczywając aktywnie w ruchu  

 

11. Moje wakacje - wolę gdy planuje i organizuje:  

o ktoś za mnie  

o ja razem z kimś  

o najlepiej ja sam  

 

12. Po ciężkim dniu pracy najczęściej wypoczywam po południu w taki sposób:  

o kontakt z rodziną  

o kładę się zdrzemnąć  

o słucham muzyki  

o oglądam film  

o czytam dobrą książkę  

o idę na spacer  

o spotykam się z przyjaciółmi  

o prace domowe lub prace ogrodowe  

o uprawiam sport  

o spędzam czas przy komputerze/telefonie  

o inne ………………………………………………………………….  

 

13. Najlepiej odpowiada mi spędzanie czasu wolnego:  

o samotnie  

o w towarzystwie 

o to zależy - 

……………………………………………………………………………………… 

 

14. Odczuwam satysfakcję, gdy uda mi się dobrze zaplanować pracę i dzięki temu 

szybko 

 i sprawnie ją wykonać:  

o tak, dużą  

o raczej tak  

o chyba nie  

 

15. Sądzę, że powinienem wziąć udział w szkoleniu z organizacji czasu pracy:  

o oczywiście, że tak  

o raczej tak  

o nie 
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OBSZAR V. Plany zawodowe   

 

1. Mój wymarzony zawód to:  

o komendant policji  

o makler giełdowy  

o dowódca strażaków  

o reżyser  

o generał wojska  

o mistrz kucharski  

o pilot samolotu  

o mistrz cukiernik  

o kapitan statku  

o kosmonauta  

o właściciel firmy  

o aktor 

o inne 

………………………………………………………………………………………......

..... 

 

2. Moje najważniejsze umiejętności zawodowe: 

o komunikatywność  

o umiejętność słuchania  

o obsługa komputera  

o języki obce  

o praca w zespole  

o umiejętność planowania  

o umiejętność zarządzania  

o dobra organizacja  

o gotowość uczenia się  

o samodzielność  

o otwartość na zmiany  

o podejmowanie decyzji  

o kultura osobista  

o rozwiązywanie konfliktów  

o inne ………………………………………………………………………………  

 

3. Uczestniczyłem w następujących kursach i szkoleniach:  

o nie uczestniczyłem w żadnych  

o uczestniczyłem w: ………………………………………..……………………… 

 

4. Brakuje mi następujących umiejętności zawodowych:  
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o nie brakuje mi żadnych  

o brakuje mi umiejętności - 

………………………………………..…………………………… 

 

5. Chciałbym jeszcze ukończyć następujące kursy i szkolenia:  

o ściśle zawodowe  

o z umiejętności interpersonalnych  

o z obsługi komputera  

o z języków obcych  

o z wzmacniania pewności siebie  

o z umiejętności biurowych  

o innych ...........………………………………………………………..  

 

6. Chciałbym podjąć dalszą naukę w szkole:  

o nie chciałbym już dalej uczyć się w szkole  

o chciałbym się uczyć, ponieważ - 

……………………………………………………………….………… 

 

7. Za pięć lat chciałbym:  

o mieć ciekawą pracę  

o pracować za duże pieniądze  

o pracować ze zwierzętami  

o pracować z ludźmi  

o nie pracować – być w domu, mieć rentę 

inne………………………………………………………………………………… 

 

8. Dziś dla mnie największą barierą do podjęcia pracy może być:  

o brak odwagi  

o brak wiary we własne siły  

o brak umiejętności obsługi komputera  

o brak znajomości języków obcych  

o brak umiejętności biurowych  

o brak sprawności fizycznej  

o brak umiejętności zawodowych  

o brak prawa jazdy  

o brak wpływowych znajomych  

o brak znajomości rynku pracy  

o mój stan zdrowia  

o zbyt długa przerwa w pracy  

o brak doświadczenia zawodowego  

o moja niepełnosprawność  
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o inne …………………………………………………………………………………… 

 

9. Aby być bardziej atrakcyjnym na rynku pracy dla pracodawców powinienem teraz 

zrobić:  

o trening motywacji  

o szkolenie autoprezentacji  

o kurs obsługi komputera  

o nauka języków obcych  

o kurs umiejętności biurowych  

o szkolenie umiejętności interpersonalnych  

o kurs zawodowy  

o kurs prawa jazdy  

o nawiązywać kontakty z pracodawcami  

o uczestnictwo w grupie wsparcia  

o zdobyć doświadczenie zawodowe  

o uregulować swoją sytuacją zdrowotną  

o inna …………………………………………………………………………………… 

 

 
 
Narzędzie POMOCNICZE 

Zasady prowadzenia rozmowy dotyczącej sytuacji klienta z uwzględnieniem osób  
z niepełnosprawnością psychospołeczną (diagnozy klienta): 

1. Mówienie o sprawach trudnych, swoich problemach psychicznych, trudnościach w życiu 
osobistym itp. wymaga pewnej intymności, stworzenia klientowi minimalnego choćby 
komfortu. Sytuacja i okoliczności, w jakich dochodzi do rozmowy z klientem, ma tutaj 
niebagatelne znaczenie.  

2. Otwartość i życzliwość okazana klientowi przyniosą z pewnością lepsze rezultaty niż 
urzędowy ton. 

3. Pracownik instytucji powinien słuchać tego, co mówi klient, stworzyć w ramach wizyty 
bezpieczną przestrzeń, w której obie strony wspólnie pracują nad uzyskaniem poprawy. 

4. Należy pamiętać, aby zwracać się do klienta w sposób grzeczny, jednak bez nadmiernej 
poufałości.  

5. Zadaniem urzędnika jest nawiązanie dobrego kontaktu i kompetentne przeprowadzenie 
diagnozy, tak aby na jego podstawie możliwe było ustalenie podłoża problemu i dalszego 
postępowania. 

6. Pytania powinny być zadawane w sposób prosty i przystępny, dostosowany do sprawności 
funkcji poznawczych klienta i poziomu jego wykształcenia. Na przykład zadawanie osobie 
o podstawowym wykształceniu nadmiernie intelektualnych, skomplikowanych pytań 
egzystencjalnych spowoduje, że nie uzyskamy na nie odpowiedzi bądź będą one 
niemiarodajne. 

7. Wytłumacz klientowi, jaki jest cel zadawania pytań (prostymi słowami, np. celem jest 
ustalenie, na czym polega problem i czy możemy Pani/Panu w tej sytuacji pomóc). 



 

 

str. 55 
 

8. Nie wymuszaj kontaktu wzrokowego. 
9. Jeśli wypowiadane treści będą nielogiczne, dziwaczne (urojenia), nie komentuj ich, nie 

wchodź w dalszą dyskusję na ich temat, nie przekonuj klienta, że twierdzenia te są 
nieprawdziwe. 

10. Gdy klient mówi o rzeczach dla niego trudnych, przeżywanych problemach, trudnościach, 
kryzysach psychicznych, staraj się nie komentować jego wypowiedzi lub staraj się okazać w 
krótki, zwięzły sposób wsparcie. 

11. Dla osób z różnego typu niepełnosprawnościami psychospołecznymi formułowanie 
dłuższych wypowiedzi może być trudne. Okaż więc cierpliwość, nie ponaglaj. Klient może 
mieć problemy językowe i fonologiczne oraz kłopoty z koncentracją uwagi, 
umiejscowieniem poszczególnych wydarzeń w czasie. Co jakiś czas upewniaj się, że klient 
rozumie pytania, i odwrotnie, że ty właściwie zrozumiałeś wypowiedź klienta. Dzięki temu 
łatwiej będzie też przyciągnąć uwagę klienta, co jest o tyle istotne, że utrzymanie należytej 
koncentracji przez dłuższy czas może być trudne. 

12. Gdy widzisz, że klient jest już zmęczony danym tematem, spróbuj odwrócić jego uwagę, 
pozwól mu się na chwilę odprężyć, porozmawiaj na neutralny temat lub, o ile to możliwe, 
przełóż dokończenie spotkania na inny termin. 

 

Narzędzie nr 4:  
INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA 

Każda z instytucji może wykorzystać własny wzór indywidualnego planu działania, warto 
uzupełnić go jednak o zagadnienia dotyczące szczególnych potrzeb klienta związanych  
z podjęciem zatrudnienia. Przykładowy wzór dokumentu wypracowany na potrzeby realizacji 
pilotażu znajduje się na stronach internetowych: www.trzy-wyzwania.pl oraz cpt.org.pl. 

Indywidualny Plan Działania  

dla osoby z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością 

psychospołeczna 

2. DANE KLIENTA: 

3. Imię i nazwisko:  

4. Pesel:  

5. Adres zamieszkania:  

6. Telefon:  

7. E-mail:  

8. RODZAJ SZCZEGÓLNYCH POTRZEB ZWIĄZANYCH Z ZATRUDNIENIEM 
(krótki opis) 
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9. ANALIZA SUKCESÓW ORAZ NIEPOWODZEŃ 

- Do najbardziej udanych zadań, projektów i rzeczy, które traktuję jako 
mój sukces mogę zaliczyć: 

 

 

 

- Do najmniej udanych zadań, projektów i rzeczy, które traktuję jako 
moje niepowodzenie mogę zaliczyć: 

 

 

 

 

 

10. ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH 
(poziom znajomości języka: podstawowy, zaawansowany, brak znajomości) 

● Język 
……………………………….. 

 

● Język 
.………………………………. 

 

● Język 
……………………………….. 

 

11. UMIEJĘTNOŚĆ OBSŁUGI KOMPUTERA 
(poziom znajomości obsługi programów komputerowych: podstawowy, 

zaawansowany/ brak znajomości) 

1. Word/ stopień znajomości:  

2. Excel/ stopień znajomości:  

3. Power Point/ stopień 
znajomości: 

 

4. Poruszanie się po 
Internecie: 

 

5. Outlook/ poczta 
internetowa: 

 

6. Inne:  

 

12. ANALIZA NAJSILNIEJSZYCH UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI 

Umiejętności i 

kompetencje 

Niskie Średnie wysokie 

Językowe    
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13. PREDYSPOZYCJE I PREFERENCJE OSOBISTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. ZAINTERESOWANIA I PASJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematyczno – logiczne    

Praktyczno – techniczne    

Praktyczno – artystyczne    

Kierowniczo – 

organizacyjne 

   

Opiekuńczo – usługowe    
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15. ANALIZA CECH CHARAKTERU I OSOBOWOŚCI (cechy, z którymi się 
osoba utożsamia)  

 

ambitny 

 

atrakcyjny 

 

bezpośredni 

 

błyskotliwy 

 

bystry 

 

ciekawy 

 

ciepły 

 

cierpliwy 

 

czuły 

 

dobry 

 

dociekliwy 

 

dojrzały 

 

logiczny 

 

lojalny 

 

lubiany 

 

łagodny 

 

mądry 

 

miły 

 

mocny 

 

naturalny 

 

niezależny 

 

nowoczesny 

 

obowiązkowy 

 

odpowiedzialny 

 

przewidujący 

 

przyjazny 

 

racjonalny 

 

refleksyjny 

 

rozsądny 

 

rozumny 

 

rzeczowy 

 

rzetelny 

 

serdeczny 

 

silny 

 

solidny 

 

spokojny 

 

troskliwy 

 

twórczy 

 

uczynny 

 

uprzejmy 

 

utalentowany 

 

wesoły 

 

wielkoduszny 

 

wierny 

 

wrażliwy 

 

wspaniałomyślny 

 

wykształcony 

 

wyspecjalizowany 
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dokładny 

 

doświadczony 

 

dowcipny 

 

dyskretny 

 

dzielny 

 

ekspansywny 

 

energiczny 

 

hojny 

 

inteligentny 

 

konsekwentny 

 

kompetentny 

 

komunikatywny 

odważny 

 

ofiarny 

 

opanowany 

 

operatywny 

 

opiekuńczy 

 

pogodny 

 

pomysłowy 

 

praktyczny 

 

produktywny 

 

profesjonalny 

 

prostolinijny 

 

przedsiębiorczy 

 

 

 

spostrzegawczy 

 

sprawny 

 

stanowczy 

 

staranny 

 

sumienny 

 

sympatyczny 

 

szczery 

 

szlachetny 

 

śmiały 

 

taktowny 

 

tolerancyjny 

 

towarzyski 

 

 

wytrwały 

 

zapobiegliwy 

 

zaradny 

 

zdecydowany 

 

zdolny 

 

zdyscyplinowany 

 

zgodny 

 

zorganizowany 

 

zrównoważony 

 

życzliwy 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

str. 60 
 

16. PRZECIWSKAZANIA ZDROWOTNE DO PODJĘCIA OKREŚLONEJ 
PRACY (orzeczenia; subiektywne odczucia) 
 

 

 

 

 

 

17. ANALIZA MOŻLIWOŚCI I OGRANICZEŃ: (mocne i słabe strony, opis 
sytuacji społeczno – ekonomicznej) 
 

1. Moje silne strony to: 
 

- Następujące cechy charakteru i osobowości: 
………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

2. Moje słabe strony i ograniczenia: 
 

- Trudności o charakterze wewnętrznym i osobistym: 
 

- Moje słabe strony charakteru i osobowości to: 
………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………. 

 

- Ograniczenia ruchowe, chorobowe: 
…………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

- Luki wiedzy i informacji: 
…………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

- Braki w doświadczeniach i umiejętnościach: 
…………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………

…. 



 

 

str. 61 
 

 

3. Trudności o charakterze zewnętrznym: 
- Niekorzystna lokalizacja (miejsce zamieszkania, konieczność 

dojazdów) 
 

………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

- Brak informacji lub dostępu do niej  
 

………………………………………………………………………………………. 

 

- Sytuacja finansowa (rodziców) 
………………………………………………………. 

 

- Dodatkowe obowiązki życiowe 
………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

 

18. KATEGORIE I CELE DZIAŁAŃ (działania o charakterze edukacyjnym, 
zawodowym  i osobistym) 

A) Cel działania o charakterze edukacyjnym (szkoła, szkolenie, kurs, które 

chce się ukończyć) 

 

4. Cel główny: 
………………………………………………………………………….. 

 

Aby to uzyskać muszę: 

I. Zrealizować następujące cele cząstkowe (mają one pomóc osiągnąć cel 
główny): 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………. 
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II. Przezwyciężyć następujące przeszkody: 
……………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………. 

B) Cel działania o charakterze zawodowym (praca jaką chce się wykonywać/ 

zawód jaki  chce się zdobyć) 

5. Cel główny 
 

………………………………………………………………………………….……. 

 

………………………………………………………………………………….……. 

Aby to uzyskać muszę zdobyć: 

 

Wykształcenie: 

………………………………………………………………………………………..……… 

 

Kompetencje: 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Inne zasoby: 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Sojuszników: 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Punkty krytyczne realizacji planu: 

………………………………………...……………………………………………………… 
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C) Cel działania o charakterze osobistym (inne poza edukacyjnymi i 
zawodowymi, działania, które chce się wykonywać/ umiejętności  lub 
rzeczy, które się chce zdobyć lub miejsca, w których chce się być),  

6. Cel główny: 
………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

Aby to uzyskać muszę: 

C. Zrealizować następujące cele cząstkowe (mają one pomóc osiągnąć 
główny cel): 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

CI. Przezwyciężyć następujące przeszkody: 
 

………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

19. PODSUMOWANIE (wypełnia asystent wspomagający) 

 

 

 

 

 

 

…………………………….    ……………………………. 

(podpis klienta)     (podpis asystenta wspomagającego) 
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PROCEDURA 5 

Narzędzie nr 1:  
DRUK SKIEROWANIA NA WARSZTATY AKTYWIZACYJNE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI 
PSYCHICZNYMI 

Każda z instytucji może wykorzystać własny druk skierowania uczestnika na warsztaty 
aktywizujące, o ile odbywają się w innej instytucji. Przykładowy wzór dokumentu 
wypracowany na potrzeby realizacji pilotażu. 
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……………, dn. ……........... 

Skierowanie na warsztaty aktywizacyjne  

dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

Powiatowy Urząd Pracy ………… kieruje  

Pana(nią) ……………………………. PESEL………….………….. 

legitymującego się dowodem osobistym ………..…….………….. 

zamieszkałego(łą) …………………………………………………… 

na Warsztaty aktywizacyjne dla osób z zaburzeniami psychicznymi, realizowane zgodnie  

z programem dostosowywanym do szczególnych potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi. 

w terminie od ……………………. do ………………….  

Miejscem realizacji warsztatów jest: 

…………………………………...……………………….…….…..…. 

 

 

…………………………………..      …………………………………. 

data i podpis osoby        podpis i pieczątka osoby   

kierowanej na warsztaty      upoważnionej do wystawienia skierowania  

 

Pouczenie: 

Obowiązkiem Uczestnika warsztatów jest: 

1. zgłoszenie się na warsztaty aktywizacyjne w wyznaczonym miejscu i terminie, 

2. regularne uczęszczanie na zajęcia, systematyczne realizowanie programu warsztatów  

i przestrzeganie obowiązujących wytycznych, 

3. aktywne uczestnictwo w zajęciach, ćwiczeniach i zadaniach, 

4. każdorazowe usprawiedliwianie nieobecności na warsztatach aktywizacyjnych. 

 

 

…………………………………..      

data i podpis osoby   

kierowanej na warsztaty  
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Narzędzie nr 2:  
WYTYCZNE DO PROWADZENIA WARSZTATÓW AKTYWIZACYJNYCH DLA OSÓB  
Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI, W TYM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ PSYCHOSPOŁECZNĄ 

Wytyczne dla prowadzącego warsztaty będą różniły się w zależności od specyfiki potrzeb grupy, 
dla których są organizowane. Przykładowy wzór wytycznych wypracowany na potrzeby 
realizacji pilotażu znajduje się na stronach internetowych: www.trzy-wyzwania.pl oraz 
cpt.org.pl. 

PROMOCJA WARSZTATÓW  

Warsztaty należy poprzedzić działaniami promocyjno-informacyjnymi skierowanymi do osób 

bezrobotnych lub poszukujących pracy. Opracowany na potrzeby pilotażu zakres informacji z 

Warsztaty należy poprzedzić działaniami promocyjno-informacyjnymi, których celem 

jest dostarczenie zainteresowanym wiedzy na temat planowanych warsztatów. 

Informacja  

o warsztatach powinna obejmować informacje o:  

• celach warsztatów;  

• temacie i zawartości merytorycznej;  

• metodach prowadzenia zajęć;  

• terminie, do którego należy zgłaszać kandydatów;  

• miejscu składania zgłoszeń (adres, osoba odpowiedzialna, tel., e-mail);  

• osobie, która może udzielić dodatkowych informacji;  

• terminie i miejscu warsztatów; 

• organizatorze warsztatów. 

 

PRZYGOTOWANIE WARSZTATÓW OD STRONY TECHNICZNEJ  

Wytyczne dla organizatora warsztatów będą różniły się w zależności od specyfiki potrzeb grupy, 
dla których są organizowane. Przykładowy wzór wytycznych wypracowany na potrzeby 
realizacji pilotażu. 

PRZYGOTOWANIE WARSZTATÓW OD STRONY TECHNICZNEJ  

1. Wybór prowadzącego zajęcia  

Wybór właściwego trenera stanowi istotny element, zapewniający wysoką jakość 

warsztatów. Osoba, prowadząca warsztaty musy posiadać zarówno kompetencje 

merytoryczne,  
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jak i dydaktyczne. Powinna także mieć umiejętność angażowania uczestników do 

procesu uczenia się. Warto jest dołączyć do standardowego kwestionariusza oceny 

szkolenia również kwestionariusz oceny wykładowcy.  

2. Pomieszczenia do zajęć 

Przygotowując pomieszczenie do zajęć należy zwrócić uwagę na następujące 

elementy:  

• Czy wielkość pomieszczenia jest odpowiednia do planowanej ilości 

uczestników?  

• Czy w pomieszczeniu znajdują się stoliki umożliwiające swobodne ich 

przesuwanie  

i tworzenie w ten sposób wydzielonych miejsc do pracy w grupach? 

• Czy oświetlenie w sali jest dostateczne i czy istnieje możliwość takiego 

regulowania oświetlenia bądź zaciemnienia, aby można było swobodnie 

korzystać z rzutnika?  

• Czy sala jest wyposażona w sprzęt potrzebny do prezentacji tj. rzutnik, 

telewizor, video, tablicę, tablicę-notatnik oraz czy wszystkie potrzebne 

urządzenia są sprawne?  

• Jeśli w wyposażeniu sali nie ma potrzebnego sprzętu, to należy przygotować 

własny  

i sprawdzić go przed rozpoczęciem szkolenia.  

• Czy obiekt posiada właściwe zaplecze, m.in. toalety, telefony, miejsce  

na ewentualne przygotowanie napojów i jedzenia? Jeżeli planujemy przerwę 

na obiad to należy ustalić, gdzie się odbędzie obiad i w zależności od tego 

zaplanować odpowiednio długą przerwę. 

 

3. Pomoce szkoleniowe  

Pomoce szkoleniowe mogą być wykorzystywane zarówno przez trenerów (w czasie 

wykładu lub dyskusji), jak też przez uczestników (w trakcie omawiania rezultatu 

warsztatów).  

1) Zaleca się zastosowanie środków audiowizualnych:  

• przyciągają i podtrzymują uwagę;  

• budzą większe zaangażowanie;  

• potwierdzają i utrwalają przekazywaną wiedzę;  

• ułatwiają zapamiętywanie;  

• uatrakcyjniają zajęcia;  

• działają silniej niż słowo mówione. 
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2) Zaleca się przygotowanie materiałów drukowanych – zasady tworzenia i używania:  

• czytelny druk;  

• niezbyt dużo tekstu na jednej stronie;  

• świadome zastosowanie: zróżnicowanej czcionki, zszywania lub zachowywania 

luźnych kartek, drukowania po jednej lub dwóch stronach;  

• świadome rozdawanie materiałów po skończonej prezentacji lub w jej trakcie, jeśli 

słuchacze mają ich używać razem z prowadzącym. 

3) Zaleca się korzystanie z Tablicy, notatnika (flipchart)  

Tablica/notatnik jest jedną z najczęściej stosowanych metod obrazowania treści 

wykładu. Pomocne w efektywnym korzystaniu z tej formy pomocy wizualnej jest:  

• przygotowanie kilku plansz przed wykładem i zakrycie ich tak, aby w kluczowych 

momentach możliwe było odkrycie informacji na nich zawartych;  

• pozostawianie części plansz wolnych tak, aby możliwe było dopisywanie informacji 

uzyskanych od uczestników szkolenia; 

• używanie różnokolorowych, grubo piszących mazaków tak, aby zapisy były widoczne 

dla wszystkich uczestników warsztatów;  

• podkreślanie lub ujmowanie w ramki najważniejszych sformułowań. 

 

Zasady, których należy przestrzegać przy korzystaniu z różnego rodzaju tablic:  

• stawaj z boku, aby nie zasłaniać;  

• nie odwracaj się tyłem do słuchających, nie odwracaj i nie spuszczaj głowy, bo nie 

będziesz słyszalny;  

• mów w stronę słuchaczy a nie do tablicy, bo to słuchacze, a nie ty, mają się 

zapoznawać z jej treścią;  

• nie śpiesz się, daj czas na przeczytanie, zrozumienie i zrobienie notatek;  

• wypisuj kluczowe słowa i zdania;  

• pisz czytelnie,  

• stosuj kolorowe pisaki, do różnicowania tekstu, podkreślania ważnych elementów. 

ZASADY PROWADZENIA WARSZTATÓW 

1. Stwórz odpowiednią atmosferę 
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• Spróbuj wprowadzić atmosferę odprężenia przy jednoczesnym zachowaniu służbowego 
charakteru.  

• Musisz dbać o to, by warsztaty przebiegały na odpowiednim poziomie merytorycznym. 

• Zadaniem prowadzącego jest wykorzystać swoją zdolność właściwej oceny  
do stworzenia atmosfery sprzyjającej nauce. 

• Uświadom uczestnikom warsztatów korzyści z udziału w warsztatach aktywizacyjnych.  

• Zapoznaj uczestników z ogólną tematyką zajęć, przedstaw metody i formy realizacji zajęć 
oraz ramy organizacyjno – czasowe zajęć. 

 

 

2. Bądź w kontakcie z potrzebami grupy.  

• Przed rozpoczęciem warsztatu dokonaj diagnozy potrzeb uczestników.  

• Podczas warsztatu zbierz oczekiwania uczestników.  

• Upewnij się, że to o czym będziesz mówił jest zgodne z tym, czego potrzebują uczestnicy. 

• Wspólnie z uczestnikami ustal zasady panujące na warsztatach. 
 

3. Bądź elastyczny.  

• Jeśli w trakcie warsztatu uczestnicy sygnalizują Ci, że coś jest dla nich niejasne  
lub szczególnie ważne, jeśli zauważysz, że uczestnicy chcieliby poświęcić więcej czasu na 
jakieś zagadnienie, w miarę możliwości staraj się temu sprostać.  

• Daj uczestnikom przestrzeń na dyskusję czy pogłębienie tematu.   
 

4. Wzbudź i utrzymaj zainteresowanie uczestników, używając dodatkowych zadań, by 
wzbudzić chęć współpracy. 

• Obok wykładowej formy prowadzenia warsztatów korzystaj z wszelkich form 
aktywizujących, np. gry, ćwiczenia, dyskusje, wspólna analiza case studies, 
mających dużą wartość w procesie uczenia się.  

 

5. Powiedz uczestnikom, czego od nich oczekujesz oraz wyznaczaj konkretne cele 
warsztatów 

• Skup się na procesie, mając na względzie oczekiwany efekt końcowy, ale uwagę skoncen-
truj na krokach, które należy podjąć żeby osiągnąć cel główny warsztatów.  

• Celem głównym warsztatów jest aktywizacja osób z zaburzeniami psychicznymi,  
a efektem finalnym znalezienie pracy przez te osoby. Wymaga to jednak skupienia się na 
poszczególnych krokach i nabyciu konkretnych umiejętności, które dopiero doprowadzą 
uczestnika do pobudzenia jego aktywności, wzmocnienia poczucia własnej wartości oraz 
podjęcia zatrudnienia.  

• Przedstaw uczestnikom warsztatów nie tylko główny cel udziału w warsztatach 
aktywizacyjnych, ale także poszczególne zadania do wykonania, które do tego celu ich 
doprowadzą.  

• Realizacja każdego planu to pewien proces, który muszą przejść uczestnicy warsztatów. 
Muszą znać wszystkie jego składowe, a nie tylko finalny efekt. 

 

6. Zadbaj o pomoce wizualne 

• Zwróć uwagę szczególnie na urozmaicenie przekazu o materiał wizualny. 

• Dobrze przygotowana prezentacja multimedialna, ciekawe grafiki czy rysunkowe notatki 
pobudzają myślenie wizualne, wspomagają zapamiętywanie.  

 

7. Ustaw stoły tak by połączyć uczestników 

• najlepiej nie tak jak w szkole – dwie osoby w jednej ławce.  
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• Najlepiej jest połączyć stoły tak, by pozwolić uczestnikom na poznanie się – 
wówczas jest duża szansa, że w trakcie warsztatów zaczną sobie pomagać.  

 
8. Podczas warsztatu staraj się podchodzić do uczestników 

• Są osoby, które nie powiedzą na głos, że się zgubiły. 

• Warto się przejść od czasu do czasu i zobaczyć na jakim wszyscy są etapie, mimo, 
że czasami cała sala mówi, że jest OK. 

• Jeżeli odkryjesz, że masz w grupie osobę, która ma problemy z realizacją programu 
warsztatów, to trzeba jej pomóc bez nagłaśniania tego.  

 
9. Obserwuj uczestników warsztatów i reaguj na ich sygnały w ciągu spotkań,  

ale i na przestrzeni całego procesu, trwającego do kilku tygodni. Zwykle  
na początku grupa jest pełna energii, zapału i ciekawości. Wszystkie te parametry 
osłabiają się z biegiem godzin i dni. Dlatego trzeba cały czas się starać – np. 
używać nowych technik. 
 

10. Dobranie właściwych ram czasowych 
Ze względu na deficyty w koncentracji uwagi potencjalnych uczestników - warsztaty 
powinny być krótsze, niż te kierowane do uczestników bez diagnozy psychiatrycznej  
tj. bloki tematyczne powinny mieścić się w przedziale do 45 minut. Ważne jest 
również dochowanie dłuższych przerw niż standardowe między blokami.   

 
 

 
 

Kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi – ich wygląd i zachowanie.  

 

1. Stygmatyzacja  
W wielu przypadkach osoby z zaburzeniami psychicznym są w codziennym kontakcie 
społecznym wycofane, zdystansowane. Może to wynikać z wysokiego poziomu lęku, 
poczucia niekompetencji i niedostosowania się do otoczenia.  
Stereotypowy „obrazek” osoby chorej psychicznie jako agresywnej, pobudzonej, 
niebezpiecznej jest w zasadzie nieprawdziwy, i wielce krzywdzący dla tej grupy.  
Stygmatyzacja to etykietowanie; oddzielnie „ich od nas”.  
 
Zasadnicze mity dot. tychże osób, obiegowo pojawiające się w kulturze masowej: 

• Kontakt z chorym psychicznie stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa.  

• Ponosi on winę czy odpowiedzialność za swój stan zdrowia.  

• Choroba psychiczna jest przewlekła i trudna w leczeniu.  
 

2. Wygląd fizyczny  
Ocena wyglądu osób z zaburzeniami psychicznymi może być myląca.  

• Higiena osobista                                                                                                                            
Potencjalne zaniedbania higieniczne osób zmagających się z 
chorobami/trudnościami psychicznymi w głównej mierze wynikają z 
obniżonego krytycyzmu chorobowego, braku wglądu; a nie świadomych, 
intencjonalnych zaniechań czy lenistwa.  
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Krytycyzm chorobowy – to zdolność do realistycznej oceny rzeczywistości.  

• Ponadto dostępność do środków higieny osobistej/bieżącej ciepłej 
wody/ubrań/sprzętów AGD często wiąże się z ich statusem ekonomicznym.                 
Osoby z diagnozą chorób psychicznych – w wielu przypadkach osiągają niskie 
dochody, korzystają ze świadczeń socjalnych. Ze względu na objawy choroby 
czy utarte schematy działania często nie mogą podejmować aktywności 
zawodowej na otwartym rynku pracy.  

• Niewłaściwy dobór stroju pod względem: 
- warunków pogodowych  
- miejsca/kontekstu/sytuacji społecznej.  

• „Dziwaczność wyglądu” – wygląd fizyczny oraz zespół cech zachowania  
niedostosowany do otoczenia również ma podłoże niedostatecznego 
krytycyzmu chorobowego.  

• Napęd psychoruchowy – ogólne określenie poziomu energii psychicznej i 
fizycznej, motywacja do działania.  
- Osłabienie aktywności np. w depresji, schizofrenii,  
- Wzmożenie aktywność m. in. przymus mówienia, gadatliwość, ruchliwość np.                    
w stanach maniakalnych.  
 
Ponadto spowolnienie/podwyższenie psychoruchowe jest często skutkiem 
przyjmowania leków psychiatrycznych, które mają kolosalny wpływ na 
codzienne funkcjonowanie pacjentów.  
 

3. Ekspresja emocji  
Omawiane osoby mogą mieć problemy w prawidłowym dostosowaniu do sytuacji 
ekspresji uczuć. Możemy mieć do czynienia z: 
- labilnością (chwiejnością emocjonalną)  
- osłabieniem ekspresji i modulacji emocji 
- sztywnością uczuciową (brakiem współgrania z otoczeniem)  
- nasileniem reakcji emocjonalnych, które nie są współmierne do bodźca  
 

4. Zaburzenia poznawcze  
- zaburzenia pamięci krótkotrwałej i długotrwałej np. trudności w komunikacji 
wynikające  
z faktu zapominania poszczególnych słów  
- problemy z koncentracją uwagi  
 

5. Zachowania agresywne  
To głównie lęk przed odmiennością i brak wiedzy buduje w naszej świadomości 
przekonanie o częstości agresywnych zachowań wśród osób chorych 
psychicznie. Analizy pokazują, że ryzyko popełnienia przestępstwa przez osobę 
„chorą” versus zdrową jest wyższe jedynie o kilka procent. 
 Istotny jest także fakt bycia pod wpływem substancji psychoaktywnych – to z 
pewnością zwiększa ryzyko zachowań agresywnych.  
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PROCEDURA 6 

Narzędzie nr 1:  
OPIEKUN OSOBY Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MIEJSCU PRACY – WYTYCZNE1 

Praca opiekuna osoby z zaburzeniami psychicznymi, wyznaczonego przez pracodawcę, 
powinna opierać się w szczególności na wskazanych poniżej zasadniczych wartościach: 

• traktowanie wszystkich ludzi z godnością i szacunkiem;  

• podejście skoncentrowane na osobie z zaburzeniami psychicznymi, zakładające 
rozwijanie/wykorzystywanie przez nią jej potencjalnych umiejętności i poszerzanie jej 
relacji;  

• tworzenie warunków do wzmacniania podmiotowości osoby z zaburzeniami psychicznymi 
poprzez pozostawianie jej wyborów i kontroli procesu; 

• promowanie integracji społeczno-zawodowej. 
 
Opis stanowiska pracy i zadań realizowanych przez opiekuna osoby z zaburzeniami 
psychicznymi wyznaczonego przez pracodawcę. 
 
Zadania realizowane przez opiekuna osoby z zaburzeniami psychicznymi: 

1. Przygotowanie pracodawcy i środowiska pracowniczego do współpracy z pracownikiem z 
zaburzeniami psychicznymi: 

• przygotowanie na ewentualne specyficzne zachowania osoby z zaburzeniami 
psychicznymi czy jego szczególny wygląd, sposób komunikowania itp. oraz przekazanie 
informacji o sposobach właściwego sposobu komunikacji z pracownikiem z 
zaburzeniami psychicznymi.  

2. Wsparcie pracownika z zaburzeniami psychicznymi w kwestiach formalnych: 

• w szkoleniu BHP (według indywidualnych potrzeb) oraz wsparcie w zapoznaniu się z 
wewnętrznymi regulaminami u pracodawcy;  

• w ustaleniu ostatecznych zasad współpracy między opiekunem, pracodawcą a 
pracownikiem z zaburzeniami psychicznymi; 

• w sytuacji konieczności rozwiązania umowy o pracę (niezależnie od przyczyny) – 
podjęcie działań wspierających pracownika z zaburzeniami psychicznymi w 
zakończeniu zatrudnienia i psychicznym poradzeniu sobie z utratą pracy.  
 

3. Wsparcie pracownika z zaburzeniami psychicznymi w wykonywaniu obowiązków 
pracowniczych: 

• wsparcie w doborze odpowiedniego stroju do pracy, poznaniu harmonogramu dnia, 
komunikowaniu się itp.; 

• przeszkolenie stanowiskowe pracownika z zaburzeniami psychicznymi; 

• monitorowanie przebiegu pracy, w tym: monitorowanie dokonań i trudności 
pracownika z zaburzeniami psychicznymi w trakcie pracy, dostosowywanie zakresu 

 
1 Wytyczne opracowano na podstawie materiału pt. „Wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy 
zestaw. Zestaw I. Zestaw narzędzi do rekrutacji trenerów pracy”. 
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wsparcia do jakości i efektywności jego pracy w porozumieniu z jego bezpośrednim 
przełożonym, oceny okresowe i szkolenia wyrównawcze; 

• wsparcie pracownika z zaburzeniami psychicznymi w adaptowaniu się w miejscu pracy; 
dostosowywanie wsparcia do aktualnych potrzeb; reagowanie na sytuacje trudne; 

• dokonywanie we współpracy z pracownikiem z zaburzeniami psychicznymi analizy jego 
aktualnej sytuacji w miejscu pracy; 

• w razie potrzeby zwiększenie wsparcia w formie doszkalania stanowiskowego lub 
krótkoterminowego szkolenia interwencyjnego/uzupełniającego. 
 

4. Wsparcie społeczne w miejscu pracy pracownika z zaburzeniami psychicznymi  

• wsparcie pracownika z zaburzeniami psychicznymi w nawiązaniu relacji  
z bezpośrednim przełożonym oraz członkami zespołu pracowniczego; 

• rozpoznanie środowiska pracowniczego, zwyczajów i praktyk panujących w firmie – 
wyjaśnienie ich w dostępnej dla pracownika z zaburzeniami psychicznymi formie, 
zwrócenie uwagi na czynniki kluczowe; 

• identyfikacja i wzmocnienie umiejętności społecznych pracownika z zaburzeniami 
psychicznymi, korzystnych z punktu widzenia adaptacji w danym miejscu pracy; 

• tworzenie warunków do oceny wzajemnej współpracy (opiekun–pracownik  
z zaburzeniami psychicznymi); 

• wspieranie pracownika z zaburzeniami psychicznymi w dokonywaniu samooceny  
w kwestii jakości jego pracy i osiąganych postępów oraz poziomu satysfakcji; 

• wzmacnianie identyfikacji osoby z zaburzeniami psychicznymi z rolą pracownika oraz  
z miejscem pracy; 

• stosowanie zindywidualizowanego systemu motywowania pracownika, adekwatnego 
do etapu zatrudnienia, poziomu jego zaangażowania, jakości adaptacji, efektywności 
pracy, oczekiwań i potrzeb pracodawcy. 

W procesie zatrudnienia wspomaganego opiekun osoby z zaburzeniami psychicznymi realizuje 
bardzo zróżnicowane zadania, wymagające od niego szeregu umiejętności i kompetencji 
osobistych. Pracodawca, wyznaczając pracownika do pełnienia funkcji opiekuna osoby  
z zaburzeniami psychicznymi, powinien uwzględnić posiadanie przez kandydata odpowiednich 
kompetencji. 

Kompetencje opiekuna osoby z zaburzeniami psychicznymi: 

1. Kompetencje osobiste (emocjonalno-motywacyjne): 

• odpowiednie nastawienie do pełnionej funkcji, zaangażowanie (motywacja 
osobista); 

• otwartość, gotowość do współpracy z ludźmi, w tym osobami o szczególnych 
potrzebach; 

• empatia; 

• wysoki poziom zasad etycznych, gotowość do podejmowania 
odpowiedzialności i profesjonalizm; 

• dojrzałość emocjonalna, odporność psychiczna, asertywność. 
2. Kompetencje społeczne 

• umiejętność nawiązywania i budowania relacji, komunikatywność; 

• umiejętność współpracy i pracy zespołowej, umiejętność motywowania siebie 
i innych; 
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• kultura osobista, takt i talent dyplomatyczny. 
3. Kompetencje poznawcze 

• umiejętność obserwacji, myślenia analitycznego i planowania; 

• elastyczność i kreatywność; 

• gotowość do podnoszenia wiedzy, samoświadomość. 
4. Kompetencje wykonawcze 

• orientacja w działaniu na osobę i cel; 

• organizacja pracy, dyspozycyjność, elastyczność i samodzielność w działaniu; 

• wytrwałość, konsekwencja, sumienność i dokładność; 

• umiejętność przekazywania wiedzy (umiejętności szkoleniowe); 

• umiejętności negocjacji i mediacji. 

 
PROCEDURA 7 

Narzędzie nr 1:  
DRUK ZGŁOSZENIA KLIENTA DOTYCZĄCY POTRZEBY SKORZYSTANIA Z PORADNICTWA 
PYCHOLOGICZNEGO/PSYCHIATRYCZNEGO 

Każda z instytucji może wprowadzić własny wzór druku. Przykładowy wzór druku opracowany 
w ramach pilotażu. 
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Zgłoszenie osoby z zaburzeniami psychicznymi dotyczące potrzeby 

skorzystania  

z poradnictwa psychologicznego/psychiatrycznego 

 

Ja, niżej podpisany/a  

…………………………………………………………………………………………....  

zamieszkały/a 

………………………………………………………………………..…………………… 

ze względu na istniejące zaburzenia psychiczne, w tym niepełnosprawność 

psychospołeczną zgłaszam potrzebę skorzystania:  

Zgłoszenie  □ z poradnictwa psychologicznego 
 
□ z porady lekarza psychiatry 

 

 
 
 
…………………………………..     …………………………………. 
data i podpis osoby       podpis i pieczątka osoby   
zgłaszającej        upoważnionej do przyjęcia zgłoszenia 

 

Pouczenie: 

Obowiązkiem Uczestnika warsztatów jest: 

a) zgłoszenie się na poradę w wyznaczonym miejscu i terminie, 
b) regularne uczęszczanie na wyznaczone wizyty, systematyczne realizowanie zaleceń 

specjalistów  
i przestrzeganie obowiązujących wytycznych, 

c) aktywne uczestnictwo w spotkaniach, ćwiczeniach i zadaniach, 
d) każdorazowe usprawiedliwianie nieobecności na wizycie. 

 

 

…………………………………..      
data i podpis osoby   
zgłaszającej  

  

 

(imię i  nazwisko) 

(adres) 
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Narzędzie nr 2:  
DRUK SKIEROWANIA KLIENTA WYMAGAJĄCEGO PORADNICTWA 
PSYCHOLOGICZNEGO/PSYCHIATRYCZNEGO 

Każda z instytucji może wprowadzić własny wzór druku. Przykładowy wzór druku opracowany 
w ramach pilotażu. 

…………., dn. ……...…….… 

Skierowanie klienta wymagającego poradnictwa 

psychologicznego/psychiatrycznego 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

Powiatowy Urząd Pracy w……………………………..………… kieruje  

Pana(nią) ……………………………. PESEL……………………………. 

legitymującego się dowodem osobistym ……………………….……….. 

zamieszkałego(łą) ………………………………………………………….. 

na skorzystanie:  

□ z poradnictwa psychologicznego 

□ z porady lekarza psychiatry 

w związku z udzielaniem wsparcia osobie z zaburzeniami psychicznymi w trakcie realizacji 

procesu aktywizacji zawodowej. 

 

Termin zgłoszenia się na usługę poradnictwa psychologicznego/psychiatrycznego:.. 

……………………………………………………………………………………………..….. 

Miejsce zgłoszenia się na usługę poradnictwa psychologicznego/psychiatrycznego:. 

…………………………………...……………………………………………….…….…….. 

 

…………………………………..    …………………………………. 

data i podpis skierowanej osoby     podpis i pieczątka osoby   

        upoważnionej do wystawienia skierowania  
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Pouczenie: 

Obowiązkiem Klienta jest: 

a) zgłoszenie się na poradę w wyznaczonym miejscu i terminie, 
b) regularne uczęszczanie na wyznaczone wizyty, systematyczne realizowanie zaleceń 

specjalistów i przestrzeganie obowiązujących wytycznych, 
c) aktywne uczestnictwo w spotkaniach, ćwiczeniach i zadaniach, 
d) każdorazowe usprawiedliwianie nieobecności na wizycie. 

 

 

…………………………………..      

data i podpis skierowanej osoby    

 

Narzędzie nr 3A 
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NA REALIZACJĘ:  

• PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO  

• USŁUGI LEKARZA PSYCHIATRY 

(UWAGA: Opis przedmiotu zamówienia został określony w PROCEDURZE 1; narzędzie nr 7A i 7B) 

Każda z instytucji może wprowadzić własny obowiązujący w niej wzór umowy. Przykładowy 
wzór opracowany w ramach pilotażu. 

UWAGA! Dokument  wskazuje przykładowe postanowienia umowy, które mogą być 

dostosowywane przez poszczególnych zamawiających do standardów i wzorów 

obowiązujących w ich organizacjach. 

  

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie specjalistycznej pomocy psychologicznej 
klientom – osobom z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością 
psychospołeczną, wymagającym specjalistycznego wsparcia psychologa w procesie 
aktywizacji zawodowej.  

2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) Wsparcia klientów, obejmującego w szczególności: 

a) przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla osób  
z zaburzeniami psychicznymi, 

b) zidentyfikowanie problemów osób z zaburzeniami psychicznymi i poszukiwanie 
sposobów ich rozwiązania, 

c) prowadzenie interwencji psychologicznej mającej na celu pomoc osobom  
z zaburzeniami psychicznymi we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do 
funkcjonowania w społeczeństwie, w szczególności na rynku pracy poprzez 
pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających 
temu celowi, 

d) wsparcie psychologiczne osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z bieżącymi 
potrzebami,  
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e) zwiększenie kompetencji, w tym społecznych i osobistych osób z zaburzeniami 
psychicznymi,  

f) umocnienie cech takich jak poczucie własnej wartości, asertywności, omawianie  
i rozwiązywanie bieżących sytuacji trudnych rzutujących na kondycję psychiczną  
i funkcjonowanie osoby z zaburzeniami psychicznymi, 

g) udzielanie indywidualnego wsparcia psychologicznego osobom z zaburzeniami 
psychicznymi,  

h) bieżące prowadzenie dokumentacji z realizacji usługi potwierdzającej prawidłową 
realizację zadania w szczególności: potwierdzenie przeprowadzenia 
indywidualnych spotkań z psychologiem, indywidualna karta poradnictwa 
psychologicznego,  

i) wszelkie przekazane przez Zamawiającego informacje i dokumenty, Wykonawca 
ma obowiązek traktować jako poufne w trakcie realizacji zlecenia oraz po jego 
zrealizowaniu,  

j) sumienne i rzetelne wykonywanie obowiązków 
k) przedmiotem zamówienia są krótkoterminowe oddziaływania terapeutyczne 

mające na celu uzyskanie poprawy stanu psychicznego skutkującej poprawą jej 
potencjalnej 
sytuacji na rynku pracy. Przedmiotem usługi nie jest objęcie klienta 
długoterminowym leczeniem lub psychoterapią, a jedynie oddziaływanie o 
charakterze interwencyjnym i krótkoterminowym. 

 

Miejsce realizacji wsparcia dla klienta: na terenie powiatu …………………………….. 

Pomieszczenie na indywidualne poradnictwo psychologiczne zapewnia Wykonawca.  

Szczegółowy harmonogram indywidualnego poradnictwa psychologicznego oraz dokładny 

adres zostały określone w załączniku do umowy. 

Termin wykonania zamówienia ustalony zostaje na cały rok kalendarzowy. Zakłada się, że 

każdy klient może skorzystać z dwóch spotkań z psychologiem miesięcznie. Czas trwania 

jednego spotkania 60 minut. 

2) Wsparcia pracowników instytucji rynku pracy, obejmującego w szczególności: 
a) indywidualne wsparcie dla pracowników instytucji rynku pracy w trudnych  

i wieloproblemowych przypadkach poprzez wskazanie różnych możliwości pracy  
z klientem zgodnie z ustalonymi potrzebami,  

b) ścisła współpraca z pracownikami instytucji rynku pracy (asystentem 
wspomagającym, doradcą zawodowym) w zakresie realizacji wsparcia mającego 
na celu aktywizację zawodową poszczególnych osób z zaburzeniami 
psychicznymi, objętych wsparciem psychologicznym, 

c) przekazanie pracownikom instytucji rynku pracy wiedzy niezbędnej w pracy  
z osobami z zaburzeniami psychicznymi, 

d) wypracowanie procedur postępowania w różnych sytuacjach kryzysowych 
klientów  z zaburzeniami psychicznymi.  

 

Miejsce i termin realizacji:  

• siedziba instytucji rynku pracy – adres……………………… 

• telefonicznie pod nr telefonu………………………….……… 
w dniach ………………… godzinach……………………………….. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i godzin realizacji zamówienia. 
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§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia, niezbędną 

wiedzę  

i doświadczenie do wykonania z należytą starannością usługi objętej niniejszą umową  

i zobowiązuje się do ich wykorzystywania. 

2. Wykonawca zobowiązuję się do: 

1) rzetelnego i terminowego załatwiania spraw związanych z realizacją przedmiotu umowy, 

2) bezzwłocznego informowania o wszelkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie 

realizacji umowy, 

3) zachowania pełnej tajemnicy zawodowej w zakresie wszystkich informacji, jakie uzyskał  

w trakcie wykonywania usługi i w związku z jej wykonywaniem, 

4) umożliwienia Zamawiającemu, dokonywania sprawdzeń wykonania przedmiotu umowy 

oraz monitorowania przebiegu jej realizacji, 

3. Wykonawca poniesie we własnym zakresie wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej 

umowy. 

4. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z umowy  

na rzecz osób trzecich. 

 

§ 3 

1. Za realizację zadań o których mowa w § 1 w zakresie objętym umową strony ustalają, że 

wartość 1 godziny usług psychologa wynosi …………..zł brutto .  

2. Całkowita wartość umowy nie może przekroczyć kwoty ………………………..zł. brutto 

słownie:................................................................... stanowiącej iloczyn wartości 1 godziny 

usług psychologa i liczby …….. godzin zgodnie ze złożoną ofertą.  

3. Cena usługi (wynagrodzenie wykonawcy obejmuje wszystkie koszty i składniki niezbędne  

do wykonana przedmiotu zamówienia, w tym koszty ubezpieczenia społecznego  

i zdrowotnego – w przypadku złożenia oferty przez osobę fizyczną niebędącą 

przedsiębiorcą. Zamawiający bowiem potrąci z każdego wynagrodzenia miesięcznego 

zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz należne składki wynikające  

z ustawy o ubezpieczeniu społecznym oraz z ustawy o powszechnym ubezpieczeniu 

zdrowotnym, w przypadku zaistnienia prawnego obowiązku w tym zakresie.   

4. Rozliczenie wykonanej usługi i ustalenie należnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy 

nastąpi według faktycznej liczby zrealizowanych przez Wykonawcę usług.  

 

 

§ 4 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu zamówienia, o którym 

mowa  

w §1, z przyczyn których nie mógł w stanie przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy,  

a nadto nie powstałych z winy Zamawiającego.  W takim przypadku Wykonawcy nie będzie 

przysługiwało roszczenie względem Zamawiającego z tytułu konieczności wykorzystania 

pełnej kwoty umowy. 
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§ 5 

1. Osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: 

Pani/Pan…………………………………………………………………… 

nr tel. …………………………………………………………….………… 

nr faxu: …………………………………………………………..………… 

e-mail: ……………………………………………………………………… 

2. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: 

Pani/ Pan...………………………………………………………………… 

nr tel. ……………………………………………………………..………… 

nr faxu: …………………………………………………………...………… 

e-mail: …………………………………………………………….………… 

 

§ 6 

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności po wykonaniu zamówionej usługi, 

przelewem nie później niż 14 dni od momentu podpisania protokołu zdawczo – 

odbiorczego i dostarczenia faktury na własny koszt na adres podany przez Zamawiającego 

na koniec każdego miesiąca. 

2. Protokół zdawczo – odbiorczy, potwierdzi realizację usługi zgodnie z umową  

w zakresie przedmiotu zamówienia oraz daty wykonania. 

3. Za datę zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 7 

1. Wysokość kar umownych z tytułu zerwania umowy przez Wykonawcę, 

niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień zawartych w umowie 

przez Wykonawcę, lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, ustala się na …% wartości netto 

niezrealizowanej usługi. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania 

przewyższającego kary umowne wynikające z umowy, za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie postanowień umowy oraz za wyrządzone szkody. 

3. Żadna Strona nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

swoich zobowiązań w ramach umowy, jeżeli takie niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie jest wynikiem Siły Wyższej. 

4. W rozumieniu niniejszej umowy, „Siła Wyższa” oznacza okoliczności pozostające poza 

kontrolą Strony i uniemożliwiające lub znacznie utrudniające wykonanie przez tę Stronę 

jej zobowiązań, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy ani im 

zapobiec przy dołożeniu należytej staranności. 

5. Za „Siłę Wyższą” nie uznaje się nie dotrzymania zobowiązań przez kontrahenta 

Wykonawcy. 
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6. W przypadku zaistnienia okoliczności „Siły Wyższej”, Strona, która powołuje się na te 

okoliczności, niezwłocznie zawiadomi drugą Stronę na piśmie o jej zaistnieniu  

i przyczynach. 

7. W razie zaistnienia „Siły Wyższej” wpływającej na termin realizacji przedmiotu umowy,  

o którym mowa w § 1, Strony zobowiązują się w terminie 14 (czternastu) dni 

kalendarzowych od dnia zawiadomienia, o którym mowa w § 6, ustalić nowy termin 

wykonania umowy lub ewentualnie podjąć decyzję o odstąpieniu od umowy. 

 

§ 8 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty 

na    podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.  

2. Dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku: 

2.1 zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 

na realizację umowy, w tym zmiany ustawowej stawki podatku VAT. W przypadku 

zmiany ustawowej stawki podatku VAT kwota brutto wynagrodzenia Wykonawcy nie 

ulegnie zmianie. W zależności od wysokości nowych (zmienionych) stawek podatku 

VAT, podwyższeniu bądź obniżeniu ulegnie kwota netto wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

2.2 zmiany terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 1. 

 

§ 9 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz innych ustaw szczególnych powszechnie obowiązującego prawa w zakresie 

przedmiotu zamówienia. 

 

§ 11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron.  
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PROCEDURA 8  

To procedura uzupełniająca uruchamiana w przypadku konieczności wsparcia zmiany 
nastawienia pracodawców do osób doświadczających problemów ze zdrowiem psychicznym. 
Ma przede wszystkim na celu wyposażenie pracodawców w podstawową wiedzę z zakresu 
funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi w środowisku pracy. Dzięki zmianie 
nastawienia pracodawców możliwe będzie stworzenie bazy pracodawców otwartych na 
zatrudnianie osób o szczególnych potrzebach w obszarze zdrowia psychicznego.  

Szczegółowe założenia kampanii informacyjnej zostały opracowane na potrzeby realizacji 
pilotażu. 

POSTĘPOWANIE W ZAKRESIE KAMPANII INFORMACYJNEJ ADRESOWANEJ  

DO PRACODAWCÓW, PROMUJĄCEJ ZATRUDNIANIE OSÓB Z 

ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI, W TYM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

PSYCHOSPOŁECZNĄ ORAZ STWORZENIE BAZY PRACODAWCÓW 

CHĘTNYCH DO WSPÓŁPRACY 

 

Cel: 

Zmiana nastawienia pracodawców poprzez wyposażenie pracodawców  

w podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi 

w środowisku pracy. Dzięki zmianie nastawienia pracodawców możliwe będzie 

stworzenie bazy pracodawców skłonnych zatrudniać osoby z zaburzeniami 

psychicznymi.  

Uzasadnienie kierunków prowadzonej komunikacji: 

Interwencji wymaga poziom wiedzy na temat zatrudniania i zarządzania osobami  

z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością psychospołeczną. 

Używanie języka korzyści, wskazywanie na konkretne sposoby wsparcia pracodawcy 

pozwoli zniwelować dużą barierę związaną z decyzją pracodawcy  

o zatrudnieniu osoby z zaburzeniami psychicznymi. Wiedza pracodawców często 

ogranicza się do przestrzegania zasad równych szans i niedyskryminowania 

pracowników ze względu na ich niepełnosprawność. Pozyskanie wiedzy na temat 

zatrudniania osób z zaburzeniami psychicznymi przez potencjalnego pracodawcę, 

który dotychczas nie miał styczności z taką problematyką, wymaga znacznych 

nakładów czasu, przygotowania i pracy. Ten “próg wejścia” wymaga zmniejszenia. 

Dostęp do specjalisty, informacji na temat warunków zatrudniania osób z zaburzeniami 

psychicznymi, rodzajów wsparcia, oraz korzyści dla pracodawcy spowoduje zmianę 

nastawienia, a co za tym idzie zwiększenie ilości pracodawców  skłonnych zatrudniać 
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osoby z zaburzeniami psychicznymi. 

Kampania powinna zachęcać pracodawców do zatrudniania osób z zaburzeniami 

psychicznymi i promować wiedzę o korzyściach, narzędziach wsparcia oraz 

zdolnościach osób z zaburzeniami psychicznymi. Kampania informacyjna ma 

aktywizować, budzić pozytywne zachowania, dawać potrzebną wiedzę osoby  

z zaburzeniami psychicznymi 

Komunikaty i treści zawarte w kampanii powinny w jasny sposób dostarczać wiedzę  

i odpowiadać na trzy główne pytania, które zadaje sobie pracodawca przed podjęciem 

decyzji i trudu związanego z zatrudnieniem osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym 

z niepełnosprawnością psychospołeczną. Treści skierowane do odbiorców powinny 

być skonstruowane w oparciu o nie. 

Czym jest oferowana mi usługa? 

Jakie przyniesie mi korzyści i jak pomoże mi prowadzić biznes?  

Jakie warunki muszę spełnić i jakie wykonać kroki, aby z niej skorzystać? 

 

Realizatorzy procedury 
Podmioty zdefiniowane w słowniczku standardów usługi: 

Pracownicy instytucji rynku pracy realizujący lub zlecający realizację kampanii,  

Pracownicy publicznych służb zatrudnienia realizujący lub zlecający realizację 

kampanii,  

Pracownicy bądź członkowie organizacji pozarządowych realizujący kampanię,  

Pracownicy Ochotniczych Hufców Pracy realizujący kampanię. 

 

Główni odbiorcy procedury 
Pracodawcy i ich otoczenie, ogół społeczeństwa, obecni pracownicy firm tworzący 

przyjazne otoczenie i kulturę organizacyjną otwartą na osoby z zaburzeniami 

psychicznymi. 

 

Wymagania do uruchomienia procedury 

 

Ogólne wymagania do uruchomienia procedury 

• Środki finansowe na przeprowadzenie kampanii informacyjnej; 
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• Oddelegowanie pracownika do pełnienia roli asystenta wspomagającego  
i prowadzenia warsztatów szkoleniowo-informacyjnych dla pracodawców; 

• Stosowanie form marketingu zgodnych z przepisami prawa i Kodeksem Etyki 
Reklamy 

 

Wymagania do uruchomienia procedury dla wariantu I- realizacja kampanii 

przez podmiot zewnętrzny w ramach konkursu ofert lub rozeznania rynku: 

1. Oddelegowanie pracownika lub grupy pracowników do sprawowania nadzoru nad 
przebiegiem kampanii, którzy:  

a. posiadają wiedzę na temat zagadnień z zakresu trudności dotyczących 

funkcjonowania psychospołecznego i zawodowego, których mogą doświadczać 

osoby z zaburzeniami psychicznymi,  

b. wiedzę na temat funkcjonowania social mediów 

c. wiedzę na temat profesjonalnego prowadzenia kampanii informacyjnej; 

2. Zatwierdzony plan kampanii 

3. Przygotowanie dokumentacji, a w tym opis przedmiotu zamówienia;  

4. Przeprowadzenie procedury przetargowej lub rozeznania rynku i wyłonienie 

wykonawcy; 

5. Podpisanie umowy z wykonawcą. 

 

Wymagania do uruchomienia procedury dla wariantu II - realizacja kampanii 

przez pracownika oddelegowanego do zadania:  

1. Oddelegowanie pracownika lub grupy pracowników do sprawowania nadzoru 
nad przebiegiem kampanii, którzy:  

a. posiadają wiedzę na temat zagadnień z zakresu trudności dotyczących 

funkcjonowania psychospołecznego i zawodowego, których mogą doświadczać 

osoby z zaburzeniami psychicznymi,  

b. wiedzę na temat funkcjonowania social mediów 

c. wiedzę na temat profesjonalnego prowadzenia kampanii informacyjnej; 

2. Oddelegowanie pracownika lub grupy pracowników do realizacji kampanii, którzy 
posiadają kompetencje potrzebne do zrealizowania kampanii informacyjnej, 
obejmujące umiejętność wykonania usług opisanych w Specyfikacji i kosztorysie 
realizacji kampanii. 
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Schemat postępowania 

Etap 1 - przygotowanie kampanii 

1. Stworzenie treści 
Opracowanie spójnej treści, która zostanie użyta do realizacji podstrony 

internetowej, materiałów drukowanych oraz komunikacji w social mediach 

 i z mediami lokalnymi, w podziale na trzy segmenty. Wskazówki dotyczące 

opracowywania treści: 

 

- Czym jest oferowana usługa? (usługa rozumiana przez 
pracodawcę) 

W tej części realizator kampanii przedstawia informacje na temat zaburzeń 

psychicznych i osób z niepełnosprawnością psychospołeczną. Wyjaśnia, na 

czym polega usługa świadczona przez “asystenta wspomagającego” 

oferowana przez realizatora (instytucje rynku pracy, publiczne służby 

zatrudnienia, organizacje pozarządowe, ochotnicze hufce pracy): indywidualne 

spotkania asystenta wspomagającego z pracodawcami w celu uzyskania ofert 

pracy i staży dla osób chorych psychicznie, konsultacje z zakresu dostosowania 

i wyposażenia stanowisk pracy dla osób chorych psychicznie, przygotowanie 

pracodawcy i jego zespołu do przyjęcia tych osób w miejsce pracy. 

- Jakie przyniesie korzyści i jak pomoże prowadzić biznes? (korzyści 
rozumiane i pożądane przez pracodawcę) 

W tym segmencie realizator kampanii przedstawia korzyści dla pracodawcy 

wynikające z zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością psychospołeczną 

 i zaburzeniami psychicznymi. Wśród nich znajdują się korzyści finansowe: 

zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy, przystosowania stanowiska 

pracy, dofinansowanie wynagrodzeń, refundacja składek ZUS, ulgi we wpłatach 

na PFRON, oraz wizerunkowe: budowanie wizerunku firmy odpowiedzialnej 

społecznie, altruistycznej, wspomagającej reintegrację społeczną i zawodową, 

działającej na rzecz dobra publicznego.  

Dzięki wsparciu asystenta wspomagającego, pracodawca zyska  

w postaci pomocy specjalisty, którego praca dedykowana jest ułatwieniu tego 

procesu.  

- Jakie warunki muszą spełnić i jakie wykonać kroki, aby z niej 
skorzystać? (przedrekrutacyjny opis czynności zrozumiały 
 i akceptowalny przez pracodawcę) 

W tej części realizator kampanii przedstawia proces skorzystania z oferowanej 

usługi, który kończy się zaproszeniem do działania/zachęceniem do kontaktu 

poprzez formularz na stronie internetowej, wiadomość e-mail lub telefon (np.: 

umów się na spotkanie, wypełnij formularz zgłoszeniowy, zadzwoń 

 i porozmawiaj z asystentem wspomagającym). Odpowiedź na to pytanie 
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niweluje poczucie niepewności i zwiększa wartość usługi w myśleniu odbiorcy 

(pracodawcy). Pracodawca pozna plan pierwszych kroków, podejmie kontakt, 

który zaowocuje współpracą z asystentem wspomagającym przyjmującym rolę 

przewodnika, doradcy, towarzysza.  

Przykładowy opis planu działania: 

1) Zadzwoń, napisz i umów się na spotkanie; 

2) Zapoznaj się ze szczegółami usługi przedstawionymi przez asystenta 
wspomagającego; 

3) Wspólnie wybierz z asystentem konkretne rodzaje wsparcia dla Ciebie i 
Twojego zespołu;  

4) Weź udział w konsultacjach, indywidualnych spotkaniach, cyklach 
warsztatowych 

5) Razem z asystentem wprowadź zmianę i zatrudniaj kompetentnych i 
lojalnych pracowników uzyskując dodatkowe benefity: finansowe i 
wizerunkowe. 

6) Skorzystaj ze wsparcia już dziś; 
Przygotowane treści posłużą również do realizowanych działań Public Relations 

w kontaktach z lokalnymi mediami. 

2. Opracowanie identyfikacji wizualnej i zlecenie składu graficznego 
materiałów promocyjnych 
Identyfikacja wizualna to sposób prezentowania usługi w postaci określonego 
wizerunku. W jej skład wchodzą między innymi: kolorystyka, typografia, czy 
użycie znaków graficznych. Wszystkie wyprodukowane w kolejnych krokach 
materiały powinny być spójne graficznie i powtarzalne.  

3. Utworzenie podstrony na stronie Powiatowego Urzędu Pracy 
Treść, formularz kontaktowy, animacja/rotator, załączniki do pobrania, RWD, 
panel administracyjny, Wordpress, wtyczki do mediów społecznościowych. 
Strona musi być zgodna z ustawą o dostępności (w tym obowiązek zgodności 
z wytycznymi WCAG 2.1) oraz musi posiadać deklarację dostępności 
przygotowaną w konsultacji z Realizatorem. Wykonawca przez okres kampanii 
będzie administrował stroną, zapewniał bezpieczeństwo strony aby zapobiec 
ewentualnym włamaniom poprzez instalację odpowiednich wtyczek, aktualizacji 
oraz niezbędnych modyfikacji programistycznych. 

4. Założenie i wypełnienie profilu w serwisie Facebook 
Utworzenie fanpage’a usługi, wypełnienie go treścią i grafikami wizerunkowymi 
oraz konfiguracja informacji o stronie.   

5. Produkcja materiałów do druku 
Zostaną wyprodukowane następujące materiały: 

ulotki informacyjne 500 szt., ulotki promujące usługę 500 szt. baner 

jednostronny 3 metry x 1 metr 3 sztuki, rollup 1,2 metra x 2 metry, drukowane 

torby bawełniane 100 szt., długopisy znakowane 100 szt. 

Gadżety będą wykorzystywane na spotkaniach, konsultacjach i warsztatach. 

Etap 2 - przeprowadzenie kampanii 



 

 

str. 87 
 

1. Prowadzenie komunikacji na fanpage’u 
Prowadzenie aktywnej komunikacji na profilu (obsługa wiadomości oraz 

messengera instytucji/realizatora; wchodzenie w interakcję z odbiorcami 

(pracodawcami) pod postami); opracowanie planu komunikacji oraz aktywne 

pozyskiwanie contentu, aktywne rozwijanie profilu (3-5 postów  tygodniowo + 

opracowanie dedykowanych grafik + obróbka i brandowanie zdjęć), stworzenie 

albumów ze zdjęciami dostarczonymi przez realizatora, tworzenie wydarzeń na 

Facebooku - ich promocja i obsługa komunikacyjna, stały monitoring rozwoju 

profilu (statystyki dotarcia). 

 

2. Publikacja, administrowanie i aktualizacja strony 
Realizator przez okres kampanii będzie administrował stroną, do jego 

obowiązków będzie należało zapewnienie bezpieczeństwa strony aby zapobiec 

ewentualnym włamaniem poprzez instalację odpowiednich wtyczek, aktualizacji 

oraz niezbędnych modyfikacji programistycznych. 

3. Współpraca z lokalnymi mediami i działania Public Relations 
Podczas kampanii niezbędny będzie stały kontakt z mediami lokalnymi i 

działania wizerunkowe włączające media w komunikowanie odbiorcom o 

możliwości skorzystania z usługi. W ramach działań można realizować 

następujące elementy: kontakt z dziennikarzami mediów lokalnych (media 

tradycyjne i elektroniczne), inicjowanie publikacji na temat usługi w prasie 

lokalnej, redagowanie informacji prasowych, udzielanie wywiadów i 

odpowiadanie na pytania, zapraszanie dziennikarzy na wydarzenia z udziałem 

pracodawców. 

4. Kolportaż i ekspozycja materiałów promocyjnych 
Kolportaż materiałów informacyjnych i promocyjnych  podczas konsultacji i 

spotkań indywidualnych, prowadzenia szkolenia z pracodawcami, w obszarze 

miejskim oraz doręczenia bezpośrednio do zakładów pracy. 

5. Organizowanie spotkań i konsultacji z pracodawcami  
indywidualne spotkania asystenta wspomagającego z pracodawcami w celu 

uzyskania ofert pracy i staży dla osób z zaburzeniami, konsultacje z zakresu 

dostosowania i wyposażenia stanowisk pracy dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, przygotowanie pracodawcy i jego zespołu do przyjęcia tych osób 

w miejsce pracy. 

6. Przeprowadzenie warsztatu szkoleniowo-informacyjnego dla 

pracodawców 

Cel warsztatów: szerzenie wiedzy na temat zaburzeń psychicznych, zmianę 

wizerunku społecznego osoby z zaburzeniami psychicznymi, przełamywanie 

stereotypów i uprzedzeń społecznych. 

7. Stworzenie bazy pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem 
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Szczegółowa specyfikacja i kosztorys realizacji kampanii, elementy Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia lub Opisu Przedmiotu Zamówienia 

 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: 

Załącznik nr. 2 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Kampanii 

 

Zobowiązania wykonawcy: 

Załącznik nr. 2 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Kampanii 

 

Szczegółowa specyfikacja i kosztorys realizacji kampanii: 

Utworzenie podstrony internetowej, projekt graficzny materiałów do druku  
i nadzór nad produkcją. 

Usługa Opis Koszt brutto 

Opracowanie 

treści  

Opracowanie wyczerpującej treści 

marketingowej, wizerunkowej 

 i profrekwencyjnej w oparciu o wskazówki 

dotyczące opracowania treści opisane  

w rozdziale “schemat postępowania”.  

1500 zł 
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Utworzenie 

podstrony 

internetowej 

Formularz kontaktowy, animacja/rotator, 

załączniki do pobrania, RWD, panel 

administracyjny, Wordpress, wtyczki do 

mediów społecznościowych. Strona musi być 

zgodna z ustawą o dostępności (w tym 

obowiązek zgodności z wytycznymi 

WCAG 2.1) oraz musi posiadać deklarację 

dostępności przygotowaną w konsultacji 

z Realizatorem. Wykonawca przez okres 

kampanii będzie administrował stroną, 

zapewniał bezpieczeństwo strony aby 

zapobiec ewentualnym włamaniom poprzez 

instalację odpowiednich wtyczek, aktualizacji 

oraz niezbędnych modyfikacji 

programistycznych. 

2000 zł  

Opracowanie 

identyfikacji 

wizualnej usługi 

Koncepcja graficzna, kontakt z realizatorem 

kampanii, nanoszenie poprawek. 

1100 zł 

Projekt graficzny 

strony 

internetowej 

Koncepcja graficzna, kontakt z realizatorem 

kampanii i webmasterem, nanoszenie 

poprawek, nadzór nad wykonaniem.  

500 zł  

Projekt graficzny 

ulotek 

informacyjnych 

Koncepcja graficzna, kontakt z realizatorem 

kampanii, nanoszenie poprawek, 

przygotowanie do druku, nadzór nad 

produkcją.  

500 zł 

Projekt graficzny 

baneru 

Koncepcja graficzna, kontakt z realizatorem 

kampanii, nanoszenie poprawek, 

przygotowanie do druku, nadzór nad 

produkcją.  

500 zł 

Projekt graficzny 

rollupu 

Koncepcja graficzna, kontakt z realizatorem 

kampanii, nanoszenie poprawek, 

przygotowanie do druku, nadzór nad 

produkcją.  

500 zł 
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Projekt graficzny 

toreb 

bawełnianych 

Koncepcja graficzna, kontakt z realizatorem 

kampanii, nanoszenie poprawek, 

przygotowanie do druku, nadzór nad 

produkcją.  

200 zł 

Projekt graficzny 

długopisów 

Koncepcja graficzna, kontakt z realizatorem 

kampanii, nanoszenie poprawek, 

przygotowanie do druku, nadzór nad 

produkcją.  

200 zł 

 Kwota całkowita 7000 zł 

 

Produkcja, ekspozycja i kolportaż narzędzi drukowanych 

Materiał/usługa Ilość Specyfikacja Koszt 

brutto 

Ulotki 

informacyjne 

500 

sztuk 

Format DL pion (99 x 210 mm) 

Ilość stron i sposób składania 6 

stron - w "c" Rodzaj papieru 170 g - 

kreda mat Lakierowanie, foliowanie 

standard Zadruk dwustronny 4/4 

300 zł 

Kolportaż ulotek 

informacyjnych 

- Kolportaż podczas konsultacji  

i spotkań indywidualnych oraz 

prowadzenia szkolenia z 

pracodawcami 

0 zł 

Ulotki promujące 

usługę 

3000 

sztuk 

Format DL pion (99 x 210 mm) 

Ilość stron i sposób składania 6 

stron - w "c" Rodzaj papieru 120 g - 

offset, zadruk dwustronny 4/4 

600 zł 

Kolportaż ulotek 

promujących 

usługę 

- Wysyłka za pomocą poczty  lub 

dostarczenie ulotek promocyjnych 

bezpośrednio do firm z bazy 

pracodawców 

200 zł 

Baner 5 sztuk Format 300 x 100 cm, zgrzewanie, 

oczkowanie średnio co 50 cm, 

400 zł 
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jednostronny rodzaj materiału: baner frontlight 

mat 510 g 

Ekspozycja 

banerów 

jednostronnego 

- Banery powinny być eksponowane 

w obszarze miejskim w pobliżu 

zakładów pracy 

 

Rollup 2 sztuki Format 120 x 200 cm, rodzaj 

materiału Blockout 240 g, waga 

systemu (kasety) 2.8 kg 

600 zł 

Ekspozycja 

rollupów 

- Rollupy powinny być eksponowane 

podczas organizowanych szkoleń z 

pracodawcami 

 

Znakowane torby 

bawełniane 

30 sztuk Bawełna 100%, gramatura ok. 140 

g, wymiary: 38 x 42 cm, długość 

uchwytów 70 cm, technika 

znakowania: DTG, wielkość 

znakowania 30 x 30 cm 

400 zł 

Długopisy 

znakowane 

100 

sztuk 

Długopis tekturowy, długość 139 

mm, średnica 7 mm, tekturowa 

zatyczka w kolorze długopisu, 5 

kolorów do wyboru, znakowanie: 

tampodruk 1 kolor Pantone, obszar 

znakowania – 40 x 5 mm 

300 zł 

  Kwota całkowita: 2800 zł 

 

Kampania w mediach społecznościowych i działania PR 

Usługa Specyfikacja Koszt 

brutto 

Założenie i 

wypełnienie 

profilu w serwisie 

facebook 

Utworzenie fanpage’a usługi, wypełnienie go 

treścią i grafikami wizerunkowymi oraz 

konfiguracja informacji o stronie.   

1000 zł 
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Prowadzenie 

komunikacji na 

fanpage’ufaceboo

ku przez 6 

miesięcy 

Prowadzenie aktywnej komunikacji na profilu: 

obsługa wiadomości oraz messengera 

instytucji/realizatora; wchodzenie w interakcję 

z odbiorcami (pracodawcami) pod postami); 

opracowanie planu komunikacji oraz aktywne 

pozyskiwanie contentu, aktywne rozwijanie 

profilu (3-5 postów  tygodniowo + 

opracowanie dedykowanych grafik + obróbka 

i brandowanie zdjęć), stworzenie albumów ze 

zdjęciami dostarczonymi przez realizatora, 

tworzenie wydarzeń na Facebooku - ich 

promocja i obsługa komunikacyjna, stały 

monitoring rozwoju profilu (statystyki 

dotarcia). 

9000 zł 

Współpraca z 

lokalnymi 

mediami i 

działania Public 

Relations 

Realizator kampanii na podstawie 

utworzonych w trakcie realizacji kampanii 

treści będzie angażował się w komunikację  

z prasą lokalną. Niezbędne będzie wykonanie 

działań wizerunkowych, włączających media 

w komunikowanie odbiorcom możliwości 

skorzystania z usługi. W ramach działań 

można realizować następujące elementy: 

kontakt z dziennikarzami mediów lokalnych 

(media tradycyjne i elektroniczne), inicjowanie 

publikacji na temat usługi w prasie lokalnej, 

redagowanie informacji prasowych, udzielanie 

wywiadów i odpowiadanie na pytania, 

zapraszanie dziennikarzy na wydarzenia  

z udziałem pracodawców. 

2400 zł 

 Kwota całkowita: 12 400 zł 
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Organizowanie spotkań z pracodawcami 

Usługa Opis Koszt 

brutto 

Przeprowadzenie 

warsztatów  

i utworzenie bazy 

pracodawców  

Przeprowadzenie 8-godzinnych warsztatów 

szkoleniowo-informacyjnych dla grupy 

pracodawców wraz z zapewnieniem sali oraz 

cateringiem, utworzenie bazy pracodawców 

wraz z danymi kontaktowymi. 

2000 zł 

Całkowity budżet kampanii: 24 200 zł brutto 

 

 

Zakładany czas realizacji procedury wraz z określonymi etapami 

Realizacja Kampanii promocyjnej podzielona jest na dwa etapy: 

ETAP I - Okres przygotowawczy kampanii to około 2 do 3 miesięcy z założeniem 

przeprowadzenia procedury wyłonienia wykonawcy i przygotowania wszystkich 

działań i narzędzi zaplanowanych w kampanii. 

ETAP II - Okres trwania kampanii oraz realizacji wszystkich działań to minimum  

6 miesięcy. 

Nazwa działania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Wymagania do uruchomienia procedury x         

Realizacja wymagań wstępnych dla wariantu 1 i 2 oraz 

ogólnych wymagań do uruchomienia procedury 

x         

ETAP I x x x       

Stworzenie treści x         

Opracowanie identyfikacji wizualnej i zlecenie składu 

graficznego materiałów promocyjnych 

x x x       
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Nazwa działania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Utworzenie podstrony na stronie Powiatowego Urzędu Pracy   x       

Założenie i wypełnienie profilu w serwisie Facebook   x       

Produkcja materiałów do druku   x       

ETAP II    x x x x x x 

Prowadzenie komunikacji na fanpage’u    x x x x x x 

Publikacja, administrowanie i aktualizacja strony    x x x x x x 

Współpraca z lokalnymi mediami i działania Public Relations    x x x x x x 

Kolportaż i ekspozycja materiałów promocyjnych    x x     

Organizowanie spotkań i konsultacji z pracodawcami     x x x x x x 

Przeprowadzenie warsztatu szkoleniowo-informacyjnego dla 

pracodawców 

       x  

Stworzenie bazy pracodawców zainteresowanych 

zatrudnieniem 

        x 

 

IX. Oczekiwane rezultaty wdrożenia procedury 

1. Przygotowanie zespołu pracowników do skutecznej komunikacji i obsługi 

pracodawców; 

2. Dotarcie z informacją do jak największej liczby pracodawców; 

3. Zapewnienie stałego dostępu do bieżącej informacji na temat zaburzeń 

psychicznych i funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi  

w społeczeństwie, a szczególnie w środowisku pracy; 

4. Stworzenie bazy pracodawców chętnych do współpracy; 

5. Stworzenie platformy w serwisie Facebook zrzeszającej odbiorców 

komunikatów i prowadzenie z nimi interakcji; 
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6. Uruchomienie działań promocyjno-informacyjnych ułatwiających pracę 

asystenta wspomagającego, dających w efekcie zwiększenie zatrudnienia dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi  

Wykaz dokumentów i załączników niezbędnych do przeprowadzenia procedury 

● Dokumentacja pozwalająca przeprowadzić procedurę wyłaniająca wykonawcę 

(wariant 1) (SOPZ zał. nr. 2) 

● Treści wizerunkowe i profrekwencyjne oraz 6 komunikatów prasowych; 

● Plan kampanii, w tym plan działań public relations (zał. nr. 1); 

● Program warsztatów szkoleniowo – informacyjnych dla pracodawców; 

● Pakiet materiałów informacyjnych (plakaty, ulotki, banery, rollupy i gadżety itp.). 

 

Współpraca realizatorów procedury z osobami w ramach wewnętrznej struktury 

oraz z zewnętrznymi podmiotami 

W ramach realizacji kampanii realizator powinien nadzorować pracę lub 

współpracować z następującymi osobami, podmiotami: 

1. niezbędna – asystent wspomagający; 

2. pracodawcy; 

3. inne instytucje rynku pracy działające na terenie powiatu; 

4. inne podmioty publicznych służb zatrudnienia działające na terenie powiatu; 
5. branżowe i obywatelskie organizacje pozarządowe działające na terenie 

powiatu; 
6. Ochotnicze Hufce Pracy realizujący kampanię; 
7. drukarnie; 

8. zewnętrzny realizator kampanii wyłoniony w postępowaniu. 

 

Dobre Praktyki - inspirujące przykłady kampanii 

1. Pracodawca z sercem 

https://pracodawcazsercem.pl/ 

2. Taki Jak Ja 

https://www.facebook.com/takijakja 

3. Włącz się 

https://kampaniawlaczsie.pl/ 

https://kampaniawlaczsie.pl/biuro-prasowe-kampanii/ 

4. Wszyscy korzystają. Zatrudniam osoby z niepełnosprawnością 

https://publicystyka.ngo.pl/wszyscy-korzystaja-zatrudniam-osoby-z-niepelnosprawnoscia 

5. Niepełnosprawność. Niewidzialność? To ja! 

https://wro-ngo.pl/kampania-na-rzecz-integracji-osob-z-niepelnosprawnosciami/ 

https://pracodawcazsercem.pl/
https://www.facebook.com/takijakja
https://kampaniawlaczsie.pl/
https://kampaniawlaczsie.pl/biuro-prasowe-kampanii/
https://publicystyka.ngo.pl/wszyscy-korzystaja-zatrudniam-osoby-z-niepelnosprawnoscia
https://wro-ngo.pl/kampania-na-rzecz-integracji-osob-z-niepelnosprawnosciami/
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Zasada tożsamości procedury, planu i szczegółowego opisu 

przedmiotu zamówienia 

 

Dla poprawnej realizacji procedury niezbędna jest tożsamość, a wręcz identyczność 

treści w procedurze, planie oraz szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 

Doświadczenie pokazuje, że wieloznaczność językowa działa na niekorzyść zakładanych 

rezultatów. Czynnik ludzki i błędy komunikacyjne wewnątrz zespołu realizacyjnego lub 

między pracownikami realizatora, a wykonawcami (zleceniobiorcami) może 

spowodować niepoprawną lub nieskuteczną realizację kampanii. W trakcie zlecania lub 

modyfikacji procedury zalecane jest zachowanie tożsamości, a wręcz nawet 

identyczności zapisów w procedurze, planie i szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia. 

 

 

 

Załącznik nr 1 

 

PLAN KAMPANII INFORMACYJNEJ ADRESOWANEJ DO PRACODAWCÓW, 

PROMUJĄCEJ ZATRUDNIANIE OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI,  

 

W TYM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ PSYCHOSPOŁECZNĄ ORAZ 

STWORZENIE BAZY PRACODAWCÓW CHĘTNYCH DO WSPÓŁPRACY 

 

Cel kampanii: 

Zmiana nastawienia pracodawców poprzez wyposażenie pracodawców  

w podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi 

w środowisku pracy. Dzięki zmianie nastawienia pracodawców możliwe będzie 

stworzenie bazy pracodawców skłonnych zatrudniać osoby z zaburzeniami 

psychicznymi.  

Uzasadnienie kierunków prowadzonej komunikacji: 
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Interwencji wymaga poziom wiedzy na temat zatrudniania i zarządzania osobami  

z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością psychospołeczną. 

Używanie języka korzyści, wskazywanie na konkretne sposoby wsparcia pracodawcy 

pozwoli zniwelować dużą barierę związaną z decyzją pracodawcy o zatrudnieniu 
osoby z zaburzeniami psychicznymi. Wiedza pracodawców często ogranicza się do 

przestrzegania zasad równych szans i niedyskryminowania pracowników ze względu 

na ich niepełnosprawność. Pozyskanie wiedzy na temat zatrudniania osób  

z zaburzeniami psychicznymi przez potencjalnego pracodawcę, który dotychczas nie 

miał styczności z taką problematyką, wymaga znacznych nakładów czasu, 

przygotowania i pracy. Ten “próg wejścia” wymaga zmniejszenia. Dostęp do 

specjalisty, informacji na temat warunków zatrudniania osób z zaburzeniami 

psychicznymi, rodzajów wsparcia, oraz korzyści dla pracodawcy spowoduje zmianę 

nastawienia, a co za tym idzie zwiększenie ilości pracodawców  skłonnych zatrudniać 

osoby z zaburzeniami psychicznymi. 

Kampania powinna zachęcać pracodawców do zatrudniania osób z zaburzeniami 

psychicznymi i promować wiedzę o korzyściach, narzędziach wsparcia oraz 

zdolnościach osób z zaburzeniami psychicznymi. Kampania informacyjna ma 

aktywizować, budzić pozytywne zachowania, dawać potrzebną wiedzę osoby  

z zaburzeniami psychicznymi 

 

Komunikaty i treści zawarte w kampanii powinny w jasny sposób dostarczać wiedzę  

i odpowiadać na trzy główne pytania, które zadaje sobie pracodawca przed podjęciem 

decyzji i trudu związanego z zatrudnieniem osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym 

z niepełnosprawnością psychospołeczną. Treści skierowane do odbiorców powinny 

być skonstruowane w oparciu o nie. 

Czym jest oferowana mi usługa? 

Jakie przyniesie mi korzyści i jak pomoże mi prowadzić biznes?  

Jakie warunki muszę spełnić i jakie wykonać kroki, aby z niej skorzystać? 

Realizatorzy kampanii: 

Podmioty zdefiniowane w słowniczku standardów usługi: 

Pracownicy instytucji rynku pracy realizujący lub zlecający realizację kampanii,  

Pracownicy publicznych służb zatrudnienia realizujący lub zlecający realizację 

kampanii,  

Pracownicy bądź członkowie organizacji pozarządowych realizujący kampanię,  

Pracownicy Ochotniczych Hufców Pracy realizujący kampanię. 
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Główni odbiorcy kampanii: 

Pracodawcy i ich otoczenie, ogół społeczeństwa, obecni pracownicy firm tworzący 

przyjazne otoczenie i kulturę organizacyjną otwartą na osoby z zaburzeniami 

psychicznymi. 

 

Działania kampanii: 

Etap 1 - przygotowanie kampanii 

Stworzenie treści 

Opracowanie spójnej treści, która zostanie użyta do realizacji podstrony 

internetowej, materiałów drukowanych oraz komunikacji w social mediach  

i z mediami lokalnymi, w podziale na trzy segmenty. Wskazówki dotyczące 

opracowywania treści: 

 

- Czym jest oferowana usługa? (usługa rozumiana przez 
pracodawcę) 

W tej części realizator kampanii przedstawia informacje na temat zaburzeń 

psychicznych i osób z niepełnosprawnością psychospołeczną. Wyjaśnia, na 

czym polega usługa świadczona przez “asystenta wspomagającego” 

oferowana przez realizatora (instytucje rynku pracy, publiczne służby 

zatrudnienia, organizacje pozarządowe, ochotnicze hufce pracy): indywidualne  

spotkania asystenta wspomagającego z pracodawcami w celu uzyskania ofert 

pracy i staży dla osób chorych psychicznie, konsultacje z zakresu dostosowania 

i wyposażenia stanowisk pracy dla osób chorych psychicznie, przygotowanie 

pracodawcy i jego zespołu do przyjęcia tych osób w miejsce pracy. 

- Jakie przyniesie korzyści i jak pomoże prowadzić biznes? (korzyści 
rozumiane i pożądane przez pracodawcę) 

W tym segmencie realizator kampanii przedstawia korzyści dla pracodawcy 

wynikające z zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością psychospołeczną  

i zaburzeniami psychicznymi. Wśród nich znajdują się korzyści finansowe: 

zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy, przystosowania stanowiska 

pracy, dofinansowanie wynagrodzeń, refundacja składek ZUS, ulgi we wpłatach 

na PFRON, oraz wizerunkowe: budowanie wizerunku firmy odpowiedzialnej 

społecznie, altruistycznej, wspomagającej reintegrację społeczną i zawodową, 

działającej na rzecz dobra publicznego.  

Dzięki wsparciu asystenta wspomagającego, pracodawca zyska zasób  

w postaci pomocy specjalisty, którego praca dedykowana jest ułatwieniu tego 

procesu.  
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- Jakie warunki muszą spełnić i jakie wykonać kroki, aby z niej 
skorzystać? (przedrekrutacyjny opis czynności zrozumiały  
i akceptowalny przez pracodawcę) 

W tej części realizator kampanii przedstawia proces skorzystania z oferowanej 

usługi, który kończy się zaproszeniem do działania/zachęceniem do kontaktu 

poprzez formularz na stronie internetowej, wiadomość e-mail lub telefon  

(np.: umów się na spotkanie, wypełnij formularz zgłoszeniowy, zadzwoń  

i porozmawiaj z asystentem wspomagającym). Odpowiedź na to pytanie 

niweluje poczucie niepewności i zwiększa wartość usługi w myśleniu odbiorcy 

(pracodawcy). Pracodawca pozna plan pierwszych kroków, podejmie kontakt, 

który zaowocuje współpracą z asystentem wspomagającym przyjmującym rolę 

przewodnika, doradcy, towarzysza.  

Przykładowy opis planu działania: 

1. Zadzwoń, napisz i umów się na spotkanie; 
2. Zapoznaj się ze szczegółami usługi przedstawionymi przez asystenta 

wspomagającego; 
3. Wspólnie wybierz z asystentem konkretne rodzaje wsparcia dla Ciebie  

i Twojego zespołu;  
4. Weź udział w konsultacjach, indywidualnych spotkaniach, cyklach 

warsztatowych 
5. Razem z asystentem wprowadź zmianę i zatrudniaj kompetentnych  

i lojalnych pracowników uzyskując dodatkowe benefity: finansowe  
i wizerunkowe. 

6. Skorzystaj ze wsparcia już dziś; 
Przygotowane treści posłużą również do realizowanych działań Public Relations 

w kontaktach z lokalnymi mediami. 

 

Opracowanie identyfikacji wizualnej i zlecenie składu graficznego  

materiałów promocyjnych  

Identyfikacja wizualna to sposób prezentowania usługi w postaci określonego 

wizerunku. W jej skład wchodzą między innymi: kolorystyka, typografia, czy 

użycie znaków graficznych. Wszystkie wyprodukowane w kolejnych krokach 

materiały powinny być spójne graficznie i powtarzalne.  

Utworzenie podstrony na stronie Powiatowego Urzędu Pracy 

Treść, formularz kontaktowy, animacja/rotator, załączniki do pobrania, RWD, 

panel administracyjny, Wordpress, wtyczki do mediów społecznościowych. 

Strona musi być zgodna z ustawą o dostępności (w tym obowiązek zgodności 

z wytycznymi WCAG 2.1) oraz musi posiadać deklarację dostępności 

przygotowaną w konsultacji z Realizatorem. Wykonawca przez okres kampanii 

będzie administrował stroną, zapewniał bezpieczeństwo strony aby zapobiec 

ewentualnym włamaniom poprzez instalację odpowiednich wtyczek, aktualizacji 

oraz niezbędnych modyfikacji programistycznych. 
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Założenie i wypełnienie profilu w serwisie Facebook 

Utworzenie fanpage’a usługi, wypełnienie go treścią i grafikami wizerunkowymi 

oraz konfiguracja informacji o stronie.   

Produkcja materiałów do druku 

Zostaną wyprodukowane następujące materiały: 

ulotki informacyjne 500 szt., ulotki promujące usługę 500 szt. baner 

jednostronny 3 metry x 1 metr 3 sztuki, rollup 1,2 metra x 2 metry, drukowane 

torby bawełniane 100 szt., długopisy znakowane 100 szt. 

Gadżety będą wykorzystywane na spotkaniach, konsultacjach i warsztatach. 

 

Etap 2 - przeprowadzenie kampanii 

Prowadzenie komunikacji na fanpage’u 

Prowadzenie aktywnej komunikacji na profilu (obsługa wiadomości oraz 

messengera instytucji/realizatora; wchodzenie w interakcję z odbiorcami 

(pracodawcami) pod postami); opracowanie planu komunikacji oraz aktywne 

pozyskiwanie contentu, aktywne rozwijanie profilu (3-5 postów tygodniowo 

 + opracowanie dedykowanych grafik + obróbka i brandowanie zdjęć), 

stworzenie albumów ze zdjęciami dostarczonymi przez realizatora, tworzenie 

wydarzeń na Facebooku - ich promocja i obsługa komunikacyjna, stały 

monitoring rozwoju profilu (statystyki dotarcia). 

Publikacja, administrowanie i aktualizacja strony 

Realizator przez okres kampanii będzie administrował stroną, do jego 

obowiązków będzie należało zapewnienie bezpieczeństwa strony aby zapobiec 

ewentualnym włamaniem poprzez instalację odpowiednich wtyczek, aktualizacji 

oraz niezbędnych modyfikacji programistycznych. 

Współpraca z lokalnymi mediami i działania Public Relations 

Podczas kampanii niezbędny będzie stały kontakt z mediami lokalnymi 

 i działania wizerunkowe włączające media w komunikowanie odbiorcom 

 o możliwości skorzystania z usługi. W ramach działań można realizować 

następujące elementy: kontakt z dziennikarzami mediów lokalnych (media 

tradycyjne i elektroniczne), inicjowanie publikacji na temat usługi w prasie 

lokalnej, redagowanie informacji prasowych, udzielanie wywiadów  

i odpowiadanie na pytania, zapraszanie dziennikarzy na wydarzenia z udziałem 

pracodawców. 
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Kolportaż i ekspozycja materiałów promocyjnych 

Kolportaż materiałów informacyjnych i promocyjnych  podczas konsultacji  

i spotkań indywidualnych, prowadzenia szkolenia z pracodawcami, w obszarze 

miejskim oraz doręczenia bezpośrednio do zakładów pracy. 

Organizowanie spotkań i konsultacji z pracodawcami  

indywidualne spotkania asystenta wspomagającego z pracodawcami w celu 

uzyskania ofert pracy i staży dla osób z zaburzeniami, konsultacje z zakresu 

dostosowania i wyposażenia stanowisk pracy dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, przygotowanie pracodawcy i jego zespołu do przyjęcia tych osób 

w miejsce pracy. 

Przeprowadzenie warsztatu szkoleniowo-informacyjnego dla 

pracodawców 

Cel warsztatów: szerzenie wiedzy na temat zaburzeń psychicznych, zmianę 

wizerunku społecznego osoby z zaburzeniami psychicznymi, przełamywanie 

stereotypów i uprzedzeń społecznych. 

Stworzenie bazy pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem 

 

Narzędzia i budżet kampanii: 

Utworzenie podstrony internetowej, projekt graficzny materiałów do druku  

i nadzór nad produkcją. 

Usługa Opis Koszt brutto 

Opracowanie 

treści  

Opracowanie wyczerpującej treści 

marketingowej, wizerunkowej  

i profrekwencyjnej w oparciu o wskazówki 

dotyczące opracowania treści opisane w 

rozdziale “schemat postępowania”.  

1500 zł 
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Usługa Opis Koszt brutto 

Utworzenie 

podstrony 

internetowej 

Formularz kontaktowy, animacja/rotator, 

załączniki do pobrania, RWD, panel 

administracyjny, Wordpress, wtyczki do 

mediów społecznościowych. Strona musi być 

zgodna z ustawą o dostępności (w tym 

obowiązek zgodności z wytycznymi 

WCAG 2.1) oraz musi posiadać deklarację 

dostępności przygotowaną w konsultacji 

z Realizatorem. Wykonawca przez okres 

kampanii będzie administrował stroną, 

zapewniał bezpieczeństwo strony aby 

zapobiec ewentualnym włamaniom poprzez 

instalację odpowiednich wtyczek, aktualizacji 

oraz niezbędnych modyfikacji 

programistycznych. 

2000 zł  

Opracowanie 

identyfikacji 

wizualnej usługi 

Koncepcja graficzna, kontakt z realizatorem 

kampanii, nanoszenie poprawek. 

1100 zł 

Projekt graficzny 

strony 

internetowej 

Koncepcja graficzna, kontakt z realizatorem 

kampanii i webmasterem, nanoszenie 

poprawek, nadzór nad wykonaniem.  

500 zł  

Projekt graficzny 

ulotek 

informacyjnych 

Koncepcja graficzna, kontakt z realizatorem 

kampanii, nanoszenie poprawek, 

przygotowanie do druku, nadzór nad 

produkcją.  

500 zł 

Projekt graficzny 

baneru 

Koncepcja graficzna, kontakt z realizatorem 

kampanii, nanoszenie poprawek, 

przygotowanie do druku, nadzór nad 

produkcją.  

500 zł 

Projekt graficzny 

rollupu 

Koncepcja graficzna, kontakt z realizatorem 

kampanii, nanoszenie poprawek, 

przygotowanie do druku, nadzór nad 

500 zł 
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Usługa Opis Koszt brutto 

produkcją.  

Projekt graficzny 

toreb 

bawełnianych 

Koncepcja graficzna, kontakt z realizatorem 

kampanii, nanoszenie poprawek, 

przygotowanie do druku, nadzór nad 

produkcją.  

200 zł 

Projekt graficzny 

długopisów 

Koncepcja graficzna, kontakt z realizatorem 

kampanii, nanoszenie poprawek, 

przygotowanie do druku, nadzór nad 

produkcją.  

200 zł 

 Kwota całkowita 7000 zł 

 

Produkcja, ekspozycja i kolportaż narzędzi drukowanych 

Materiał/usługa Ilość Specyfikacja Koszt 

brutto 

Ulotki 

informacyjne 

500 

sztuk 

Format DL pion (99 x 210 mm) 

Ilość stron i sposób składania 6 

stron - w "c" Rodzaj papieru 170 g - 

kreda mat Lakierowanie, foliowanie 

standard Zadruk dwustronny 4/4 

300 zł 

Kolportaż ulotek 

informacyjnych 

- Kolportaż podczas konsultacji  

i spotkań indywidualnych oraz 

prowadzenia szkolenia z 

pracodawcami 

0 zł 

Ulotki promujące 

usługę 

3000 

sztuk 

Format DL pion (99 x 210 mm) 

Ilość stron i sposób składania 6 

stron - w "c" Rodzaj papieru 120 g - 

offset, zadruk dwustronny 4/4 

600 zł 

Kolportaż ulotek 

promujących 

- Wysyłka za pomocą poczty  lub 

dostarczenie ulotek promocyjnych 

200 zł 
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usługę bezpośrednio do firm z bazy 

pracodawców 

Baner 

jednostronny 

5 sztuk Format 300 x 100 cm, zgrzewanie, 

oczkowanie średnio co 50 cm, 

rodzaj materiału: baner frontlight 

mat 510 g 

400 zł 

Ekspozycja 

banerów 

jednostronnego 

- Banery powinny być eksponowane 

w obszarze miejskim w pobliżu 

zakładów pracy 

 

Rollup 2 sztuki Format 120 x 200 cm, rodzaj 

materiału Blockout 240 g, waga 

systemu (kasety) 2.8 kg 

600 zł 

Ekspozycja 

rollupów 

- Rollupy powinny być eksponowane 

podczas organizowanych szkoleń z 

pracodawcami 

 

Znakowane torby 

bawełniane 

30 sztuk Bawełna 100%, gramatura ok. 140 

g, wymiary: 38 x 42 cm, długość 

uchwytów 70 cm, technika 

znakowania: DTG, wielkość 

znakowania 30 x 30 cm 

400 zł 

Długopisy 

znakowane 

100 

sztuk 

Długopis tekturowy, długość 139 

mm, średnica 7 mm, tekturowa 

zatyczka w kolorze długopisu, 5 

kolorów do wyboru, znakowanie: 

tampodruk 1 kolor Pantone, obszar 

znakowania – 40 x 5 mm 

300 zł 

  Kwota całkowita: 2800 zł 
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Kampania w mediach społecznościowych i działania PR 

Usługa Specyfikacja Koszt 

brutto 

Założenie i 

wypełnienie 

profilu w serwisie 

facebook 

Utworzenie fanpage’a usługi, wypełnienie go 

treścią i grafikami wizerunkowymi oraz 

konfiguracja informacji o stronie.   

1000 zł 

Prowadzenie 

komunikacji na 

fanpage’ufaceboo

ku przez 6 

miesięcy 

Prowadzenie aktywnej komunikacji na profilu: 

obsługa wiadomości oraz messengera 

instytucji/realizatora; wchodzenie w interakcję 

z odbiorcami (pracodawcami) pod postami); 

opracowanie planu komunikacji oraz aktywne 

pozyskiwanie contentu, aktywne rozwijanie 

profilu (3-5 postów  tygodniowo + 

opracowanie dedykowanych grafik + obróbka 

i brandowanie zdjęć), stworzenie albumów ze 

zdjęciami dostarczonymi przez realizatora, 

tworzenie wydarzeń na Facebooku - ich 

promocja i obsługa komunikacyjna, stały 

monitoring rozwoju profilu (statystyki 

dotarcia). 

9000 zł 

Współpraca z 

lokalnymi 

mediami i 

działania Public 

Relations 

Realizator kampanii na podstawie 

utworzonych w trakcie realizacji kampanii 

treści będzie angażował się w komunikację  

z prasą lokalną. Niezbędne będzie wykonanie 

działań wizerunkowych, włączających media 

w komunikowanie odbiorcom możliwości 

skorzystania z usługi. W ramach działań 

można realizować następujące elementy: 

kontakt z dziennikarzami mediów lokalnych 

(media tradycyjne i elektroniczne), inicjowanie 

publikacji na temat usługi w prasie lokalnej, 

redagowanie informacji prasowych, udzielanie 

wywiadów i odpowiadanie na pytania, 

zapraszanie dziennikarzy na wydarzenia  

z udziałem pracodawców. 

2400 zł 

 Kwota całkowita: 12 400 zł 
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Organizowanie spotkań z pracodawcami 

Usługa Opis Koszt 

brutto 

Przeprowadzenie 

warsztatów  

i utworzenie bazy 

pracodawców  

Przeprowadzenie 8-godzinnych warsztatów 

szkoleniowo-informacyjnych dla grupy 

pracodawców wraz z zapewnieniem sali oraz 

cateringiem, utworzenie bazy pracodawców 

wraz z danymi kontaktowymi. 

2000 zł 

Całkowity budżet kampanii: 24 200 zł brutto 

 

 

Harmonogram kampanii: 

 

Realizacja Kampanii promocyjnej podzielona jest na dwa etapy: 

ETAP I - Okres przygotowawczy kampanii to około 2 do 3 miesięcy z założeniem 

przeprowadzenia procedury wyłonienia wykonawcy i przygotowania wszystkich 

działań i narzędzi zaplanowanych w kampanii. 

ETAP II - Okres trwania kampanii oraz realizacji wszystkich działań to minimum  

6 miesięcy. 

Nazwa działania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Wymagania do uruchomienia procedury x         

Realizacja wymagań wstępnych dla wariantu 1 i 2 oraz 

ogólnych wymagań do uruchomienia procedury 

x         

ETAP I x x x       

Stworzenie treści x         
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Nazwa działania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Opracowanie identyfikacji wizualnej i zlecenie składu 

graficznego materiałów promocyjnych 

x x x       

Utworzenie podstrony na stronie Powiatowego Urzędu Pracy   x       

Założenie i wypełnienie profilu w serwisie Facebook   x       

Produkcja materiałów do druku   x       

ETAP II    x x x x x x 

Prowadzenie komunikacji na fanpage’u    x x x x x x 

Publikacja, administrowanie i aktualizacja strony    x x x x x x 

Współpraca z lokalnymi mediami i działania Public Relations    x x x x x x 

Kolportaż i ekspozycja materiałów promocyjnych    x x     

Organizowanie spotkań i konsultacji z pracodawcami     x x x x x x 

Przeprowadzenie warsztatu szkoleniowo-informacyjnego dla 

pracodawców 

       x  

Stworzenie bazy pracodawców zainteresowanych 

zatrudnieniem 

        x 

 

Rezultaty kampanii: 

1. Przygotowanie zespołu pracowników do skutecznej komunikacji i obsługi 

pracodawców; 

2. Dotarcie z informacją do jak największej liczby pracodawców; 

3. Zapewnienie stałego dostępu do bieżącej informacji na temat zaburzeń 

psychicznych i funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi  

w społeczeństwie, a szczególnie w środowisku pracy; 

4. Stworzenie bazy pracodawców chętnych do współpracy; 
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5. Stworzenie platformy w serwisie Facebook zrzeszającej odbiorców 

komunikatów i prowadzenie z nimi interakcji; 

6. Uruchomienie działań promocyjno-informacyjnych ułatwiających pracę 

asystenta wspomagającego, dających w efekcie zwiększenie zatrudnienia dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi. 
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Załącznik nr 2 

 

SZCZEGÓŁOWOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

KAMPANII INFORMACYJNEJ ADRESOWANEJ DO PRACODAWCÓW, 

PROMUJĄCEJ ZATRUDNIANIE OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI,  

W TYM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ PSYCHOSPOŁECZNĄ  

ORAZ STWORZENIE BAZY PRACODAWCÓW CHĘTNYCH DO WSPÓŁPRACY 

 
 
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 

  
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
o Niniejsze postępowanie dotyczy udzielenia zamówienia publicznego na usługi 

społeczne na podstawie art. …………. ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą PZP”. 

o Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej na podstawie  
art. ………………………….. ustawy PZP.  

o Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zrealizowanie zamówienia 
wynosi maksymalnie ………………… zł brutto (słownie: ……………………… 
złotych brutto). 

 

KODY CPV ZAMÓWIENIA 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79341400-0 

Usługi prowadzenia kampanii reklamowych  

 

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: 

Przedstawienia raportu dotyczącego efektów zrealizowanych działań na podstawie: 

• raportów z monitoringu mediów – liczby publikacji medialnych ogółem  
(wg monitoringu Instytutu Monitorowania Mediów), liczby publikacji medialnych 
uwzględniających kluczowe cele komunikacyjne, ekwiwalentu reklamowego  
z doniesień medialnych, liczby odwiedzin strony internetowej kampanii oraz 
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unikalnych użytkowników, „polubień” i pozytywnych komentarzy na profilach 
społecznościowych kampanii; 

• opinii pracodawców korzystających z usługi; 

• innych, określonych przez Zamawiającego. 
Traktowania jako poufnych przekazanych przez Zamawiającego wszelkich informacje 

i dokumenty, w trakcie realizacji zlecenia oraz po jego zrealizowaniu. 

Sumiennego i rzetelnego wykonywanie obowiązków. 

Ścisłej współpracy z pracownikami Zamawiającego (pracownikami nadzorującymi 

kampanię, asystentem wspomagającym, doradcą zawodowym) w zakresie realizacji 

kampanii i usługi. mającej na celu aktywizację zawodową poszczególnych osób  

z zaburzeniami psychicznymi, objętych wsparciem psychologicznym. 

Nawiązania kontaktu i ścisłej współpracy z partnerami kampanii. 

Stosowania form marketingu niezgodnych z przepisami prawa i Kodeksem Etyki 

Reklamy; 

Ostatecznego wybór koncepcji graficznych, treści i innych materiałów 

wykorzystywanych w kampanii we współpracy z Realizatorem. Wykonawca będzie 

zobowiązany uzyskać od Realizatora akceptację wszystkich kreacji i materiałów 

tekstowych stworzonych w ramach kampanii. 

Opierania o rzetelne informacje wszelkich materiały dostarczonych  

i wykorzystywanych w kampanii przez Wykonawcę. Materiały będą oparte na rzetelnej 

informacji pochodzącej wyłącznie ze sprawdzonych i niekomercyjnych źródeł. 

Przygotowywania i przekazywania wszystkich prace (graficzne i tekstowe) w formacie 

umożliwiającym edycję. 

Kompleksowego przeprowadzenia kampanii, w tym m.in.: ewentualnego pozyskania 

osób będących twarzą kampanii, plików graficznych, innych niezbędnych dla realizacji 

kampanii materiałów oraz sprzętu.  

Opłacenia produkcji, kolportażu/dystrybucji materiałów oraz pokryje wszystkie inne 

koszty związane z prowadzeniem przez niego kampanii. Zapewni także i przekaże 

Realizatorowi majątkowe prawa autorskie. 

Wykonawca musi prowadzić działania PR-owe w ścisłej współpracy z Realizatorem 

usługi. Harmonogram PR musi być konsultowany z wyznaczonym przedstawicielem 

Zamawiającego. Najważniejsze zasady działań PR-owych: współpraca  

z dziennikarzami mediów lokalnych, prowadzenie komunikacji na portalu facebook. 

Wykonawca zapewni redagowanie informacji prasowych (wedle potrzeb zgłaszanych 

przez Zamawiającego, co najmniej 1 raz w miesiącu); przygotowywanie i rozsyłanie 

informacji prasowej w formie maila do mediów. 

Wykonawca zaprojektuje i wyprodukuje w ramach niniejszej umowy reklamy dotyczący 
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usługi zgodne z poniższą szczegółową specyfikacją zawartą w SOPZ. 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie kampanii 

informacyjnej adresowanej do pracodawców, promującej zatrudnianie osób  

z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością psychospołeczną oraz 

stworzenie bazy pracodawców chętnych do współpracy o zasięgu powiatowym, 

obejmując m. in.  opracowanie, produkcję i dystrybucję materiałów informacyjno-

promujących, utworzenie podstrony na stronie Powiatowego Urzędu Pracy oraz 

przeprowadzenie szkolenia dla pracodawców. Celem kampanii jest zmiana 

nastawienia pracodawców poprzez wyposażenie pracodawców w podstawową wiedzę 

z zakresu funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi w środowisku pracy. 

Dzięki zmianie nastawienia pracodawców możliwe będzie stworzenie bazy 

pracodawców skłonnych zatrudniać osoby z zaburzeniami psychicznymi. 

 

ELEMENTY KAMPANII 

Lista zadań i narzędzi dzieli się na następujące, szczegółowo rozpisane w dalszej 

części niniejszego SOPZ: 

 

 

Zadania: 

Etap 1 - przygotowanie kampanii 

Stworzenie treści 

Opracowanie spójnej treści, która zostanie użyta do realizacji podstrony 

internetowej, materiałów drukowanych oraz komunikacji w social mediach 

 i z mediami lokalnymi, w podziale na trzy segmenty. Wskazówki dotyczące 

opracowywania treści: 

 

- Czym jest oferowana usługa? (usługa rozumiana przez 
pracodawcę) 

W tej części realizator kampanii przedstawia informacje na temat zaburzeń 

psychicznych i osób z niepełnosprawnością psychospołeczną. Wyjaśnia, na 

czym polega usługa świadczona przez “asystenta wspomagającego” 

oferowana przez realizatora (instytucje rynku pracy, publiczne służby 

zatrudnienia, organizacje pozarządowe, ochotnicze hufce pracy): indywidualne 
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spotkania asystenta wspomagającego z pracodawcami w celu uzyskania ofert 

pracy i staży dla osób chorych psychicznie, konsultacje z zakresu dostosowania 

i wyposażenia stanowisk pracy dla osób chorych psychicznie, przygotowanie 

pracodawcy i jego zespołu do przyjęcia tych osób w miejsce pracy. 

- Jakie przyniesie korzyści i jak pomoże prowadzić biznes? (korzyści 
rozumiane i pożądane przez pracodawcę) 

W tym segmencie realizator kampanii przedstawia korzyści dla pracodawcy 

wynikające z zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością psychospołeczną  

i zaburzeniami psychicznymi. Wśród nich znajdują się korzyści finansowe: 

zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy, przystosowania stanowiska 

pracy, dofinansowanie wynagrodzeń, refundacja składek ZUS, ulgi we wpłatach 

na PFRON, oraz wizerunkowe: budowanie wizerunku firmy odpowiedzialnej 

społecznie, altruistycznej, wspomagającej reintegrację społeczną i zawodową, 

działającej na rzecz dobra publicznego.  

Dzięki wsparciu asystenta wspomagającego, pracodawca zyska zasób 

 w postaci pomocy specjalisty, którego praca dedykowana jest ułatwieniu tego 

procesu.  

- Jakie warunki muszą spełnić i jakie wykonać kroki, aby z niej 
skorzystać? (przedrekrutacyjny opis czynności zrozumiały  
i akceptowalny przez pracodawcę) 

W tej części realizator kampanii przedstawia proces skorzystania z oferowanej 

usługi, który kończy się zaproszeniem do działania/zachęceniem do kontaktu 

poprzez formularz na stronie internetowej, wiadomość e-mail lub telefon (np.: 

umów się na spotkanie, wypełnij formularz zgłoszeniowy, zadzwoń i 

porozmawiaj z asystentem wspomagającym). Odpowiedź na to pytanie niweluje 

poczucie niepewności i zwiększa wartość usługi w myśleniu odbiorcy 

(pracodawcy). Pracodawca pozna plan pierwszych kroków, podejmie kontakt, 

który zaowocuje współpracą z asystentem wspomagającym przyjmującym rolę 

przewodnika, doradcy, towarzysza.  

Przykładowy opis planu działania: 

1. Zadzwoń, napisz i umów się na spotkanie; 
2. Zapoznaj się ze szczegółami usługi przedstawionymi przez asystenta 

wspomagającego; 
3. Wspólnie wybierz z asystentem konkretne rodzaje wsparcia dla Ciebie 

 i Twojego zespołu;  
4. Weź udział w konsultacjach, indywidualnych spotkaniach, cyklach 

warsztatowych 
5. Razem z asystentem wprowadź zmianę i zatrudniaj kompetentnych 

 i lojalnych pracowników uzyskując dodatkowe benefity: finansowe  
i wizerunkowe. 

6. Skorzystaj ze wsparcia już dziś; 
Przygotowane treści posłużą również do realizowanych działań Public Relations 

w kontaktach z lokalnymi mediami. 
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Opracowanie identyfikacji wizualnej i zlecenie składu graficznego 

materiałów promocyjnych 

Identyfikacja wizualna to sposób prezentowania usługi w postaci określonego 

wizerunku. W jej skład wchodzą między innymi: kolorystyka, typografia, czy 

użycie znaków graficznych. Wszystkie wyprodukowane w kolejnych krokach 

materiały powinny być spójne graficznie i powtarzalne.  

Utworzenie podstrony na stronie Powiatowego Urzędu Pracy 

Treść, formularz kontaktowy, animacja/rotator, załączniki do pobrania, RWD, 

panel administracyjny, Wordpress, wtyczki do mediów społecznościowych. 

Strona musi być zgodna z ustawą o dostępności (w tym obowiązek zgodności 

z wytycznymi WCAG 2.1) oraz musi posiadać deklarację dostępności 

przygotowaną w konsultacji z Realizatorem. Wykonawca przez okres kampanii 

będzie administrował stroną, zapewniał bezpieczeństwo strony aby zapobiec 

ewentualnym włamaniom poprzez instalację odpowiednich wtyczek, aktualizacji 

oraz niezbędnych modyfikacji programistycznych. 

Założenie i wypełnienie profilu w serwisie Facebook 

Utworzenie fanpage’a usługi, wypełnienie go treścią i grafikami wizerunkowymi 

oraz konfiguracja informacji o stronie.   

Produkcja materiałów do druku 

Zostaną wyprodukowane następujące materiały: 

ulotki informacyjne 500 szt., ulotki promujące usługę 500 szt. baner 

jednostronny 3 metry x 1 metr 3 sztuki, rollup 1,2 metra x 2 metry, drukowane 

torby bawełniane 100 szt., długopisy znakowane 100 szt. 

Gadżety będą wykorzystywane na spotkaniach, konsultacjach i warsztatach. 

 

Etap 2 - przeprowadzenie kampanii 

Prowadzenie komunikacji na fanpage’u 

Prowadzenie aktywnej komunikacji na profilu (obsługa wiadomości oraz 

messengera instytucji/realizatora; wchodzenie w interakcję z odbiorcami 

(pracodawcami) pod postami); opracowanie planu komunikacji oraz aktywne 

pozyskiwanie contentu, aktywne rozwijanie profilu (3-5 postów  tygodniowo 

 + opracowanie dedykowanych grafik + obróbka i brandowanie zdjęć), 

stworzenie albumów ze zdjęciami dostarczonymi przez realizatora, tworzenie 

wydarzeń na Facebooku - ich promocja i obsługa komunikacyjna, stały 

monitoring rozwoju profilu (statystyki dotarcia). 
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Publikacja, administrowanie i aktualizacja strony 

Realizator przez okres kampanii będzie administrował stroną, do jego 

obowiązków będzie należało zapewnienie bezpieczeństwa strony aby zapobiec 

ewentualnym włamaniem poprzez instalację odpowiednich wtyczek, aktualizacji 

oraz niezbędnych modyfikacji programistycznych. 

Współpraca z lokalnymi mediami i działania Public Relations 

Podczas kampanii niezbędny będzie stały kontakt z mediami lokalnymi 

 i działania wizerunkowe włączające media w komunikowanie odbiorcom 

 o możliwości skorzystania z usługi. W ramach działań można realizować 

następujące elementy: kontakt z dziennikarzami mediów lokalnych (media 

tradycyjne i elektroniczne), inicjowanie publikacji na temat usługi w prasie 

lokalnej, redagowanie informacji prasowych, udzielanie wywiadów 

 i odpowiadanie na pytania, zapraszanie dziennikarzy na wydarzenia z udziałem 

pracodawców. 

Kolportaż i ekspozycja materiałów promocyjnych 

Kolportaż materiałów informacyjnych i promocyjnych  podczas konsultacji 

 i spotkań indywidualnych, prowadzenia szkolenia z pracodawcami, w obszarze 

miejskim oraz doręczenia bezpośrednio do zakładów pracy. 

Organizowanie spotkań i konsultacji z pracodawcami  

indywidualne spotkania asystenta wspomagającego z pracodawcami w celu 

uzyskania ofert pracy i staży dla osób z zaburzeniami, konsultacje z zakresu 

dostosowania i wyposażenia stanowisk pracy dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, przygotowanie pracodawcy i jego zespołu do przyjęcia tych osób 

w miejsce pracy. 

Przeprowadzenie warsztatu szkoleniowo-informacyjnego dla 

pracodawców 

Cel warsztatów: szerzenie wiedzy na temat zaburzeń psychicznych, zmianę 

wizerunku społecznego osoby z zaburzeniami psychicznymi, przełamywanie 

stereotypów i uprzedzeń społecznych. 

Stworzenie bazy pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem 

 

Narzędzia: 

Utworzenie podstrony internetowej, projekt graficzny materiałów do druku 

 i nadzór nad produkcją. 
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Usługa Opis 

Opracowanie 

treści  

Opracowanie wyczerpującej treści 

marketingowej, wizerunkowej i 

profrekwencyjnej w oparciu o wskazówki 

dotyczące opracowania treści opisane 

 w rozdziale “schemat postępowania”.  

Utworzenie 

podstrony 

internetowej 

Formularz kontaktowy, animacja/rotator, 

załączniki do pobrania, RWD, panel 

administracyjny, Wordpress, wtyczki do 

mediów społecznościowych. Strona musi być 

zgodna z ustawą o dostępności (w tym 

obowiązek zgodności z wytycznymi 

WCAG 2.1) oraz musi posiadać deklarację 

dostępności przygotowaną w konsultacji 

z Realizatorem. Wykonawca przez okres 

kampanii będzie administrował stroną, 

zapewniał bezpieczeństwo strony aby 

zapobiec ewentualnym włamaniom poprzez 

instalację odpowiednich wtyczek, aktualizacji 

oraz niezbędnych modyfikacji 

programistycznych. 

Opracowanie 

identyfikacji 

wizualnej usługi 

Koncepcja graficzna, kontakt z realizatorem 

kampanii, nanoszenie poprawek. 

Projekt graficzny 

strony 

internetowej 

Koncepcja graficzna, kontakt z realizatorem 

kampanii i webmasterem, nanoszenie 

poprawek, nadzór nad wykonaniem.  

Projekt graficzny 

ulotek 

informacyjnych 

Koncepcja graficzna, kontakt z realizatorem 

kampanii, nanoszenie poprawek, 

przygotowanie do druku, nadzór nad 

produkcją.  

Projekt graficzny 

baneru 

Koncepcja graficzna, kontakt z realizatorem 

kampanii, nanoszenie poprawek, 

przygotowanie do druku, nadzór nad 
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Usługa Opis 

produkcją.  

Projekt graficzny 

rollupu 

Koncepcja graficzna, kontakt z realizatorem 

kampanii, nanoszenie poprawek, 

przygotowanie do druku, nadzór nad 

produkcją.  

Projekt graficzny 

toreb 

bawełnianych 

Koncepcja graficzna, kontakt z realizatorem 

kampanii, nanoszenie poprawek, 

przygotowanie do druku, nadzór nad 

produkcją.  

Projekt graficzny 

długopisów 

Koncepcja graficzna, kontakt z realizatorem 

kampanii, nanoszenie poprawek, 

przygotowanie do druku, nadzór nad 

produkcją.  

 

Produkcja, ekspozycja i kolportaż narzędzi drukowanych 

Materiał/usługa Ilość Specyfikacja 

Ulotki 

informacyjne 

500 

sztuk 

Format DL pion (99 x 210 mm) 

Ilość stron i sposób składania 6 

stron - w "c" Rodzaj papieru 170 g - 

kreda mat Lakierowanie, foliowanie 

standard Zadruk dwustronny 4/4 

Kolportaż ulotek 

informacyjnych 

- Kolportaż podczas konsultacji i 

spotkań indywidualnych oraz 

prowadzenia szkolenia z 

pracodawcami 

Ulotki promujące 

usługę 

3000 

sztuk 

Format DL pion (99 x 210 mm) 

Ilość stron i sposób składania 6 

stron - w "c" Rodzaj papieru 120 g - 

offset, zadruk dwustronny 4/4 
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Materiał/usługa Ilość Specyfikacja 

Kolportaż ulotek 

promujących 

usługę 

- Wysyłka za pomocą poczty  lub 

dostarczenie ulotek promocyjnych 

bezpośrednio do firm z bazy 

pracodawców 

Baner 

jednostronny 

5 sztuk Format 300 x 100 cm, zgrzewanie, 

oczkowanie średnio co 50 cm, 

rodzaj materiału: baner frontlight 

mat 510 g 

Ekspozycja 

banerów 

jednostronnego 

- Banery powinny być eksponowane 

w obszarze miejskim w pobliżu 

zakładów pracy 

Rollup 2 sztuki Format 120 x 200 cm, rodzaj 

materiału Blockout 240 g, waga 

systemu (kasety) 2.8 kg 

Ekspozycja 

rollupów 

- Rollupy powinny być eksponowane 

podczas organizowanych szkoleń z 

pracodawcami 

Znakowane torby 

bawełniane 

30 sztuk Bawełna 100%, gramatura ok. 140 

g, wymiary: 38 x 42 cm, długość 

uchwytów 70 cm, technika 

znakowania: DTG, wielkość 

znakowania 30 x 30 cm 

Długopisy 

znakowane 

100 

sztuk 

Długopis tekturowy, długość 139 

mm, średnica 7 mm, tekturowa 

zatyczka w kolorze długopisu, 5 

kolorów do wyboru, znakowanie: 

tampodruk 1 kolor Pantone, obszar 

znakowania – 40 x 5 mm 
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Kampania w mediach społecznościowych i działania PR 

Usługa Specyfikacja 

Założenie 

 i wypełnienie 

profilu w serwisie 

facebook 

Utworzenie fanpage’a usługi, wypełnienie go 

treścią i grafikami wizerunkowymi oraz 

konfiguracja informacji o stronie.   

Prowadzenie 

komunikacji na 

fanpage’ufaceboo

ku przez 6 

miesięcy 

Prowadzenie aktywnej komunikacji na profilu: 

obsługa wiadomości oraz messengera 

instytucji/realizatora; wchodzenie w interakcję 

z odbiorcami (pracodawcami) pod postami); 

opracowanie planu komunikacji oraz aktywne 

pozyskiwanie contentu, aktywne rozwijanie 

profilu (3-5 postów  tygodniowo + 

opracowanie dedykowanych grafik + obróbka 

i brandowanie zdjęć), stworzenie albumów ze 

zdjęciami dostarczonymi przez realizatora, 

tworzenie wydarzeń na Facebooku - ich 

promocja i obsługa komunikacyjna, stały 

monitoring rozwoju profilu (statystyki 

dotarcia). 

Współpraca z 

lokalnymi 

mediami i 

działania Public 

Relations 

Realizator kampanii na podstawie 

utworzonych w trakcie realizacji kampanii 

treści będzie angażował się w komunikację 

 z prasą lokalną. Niezbędne będzie 

wykonanie działań wizerunkowych, 

włączających media w komunikowanie 

odbiorcom możliwości skorzystania z usługi. 

W ramach działań można realizować 

następujące elementy: kontakt z 

dziennikarzami mediów lokalnych (media 

tradycyjne i elektroniczne), inicjowanie 

publikacji na temat usługi w prasie lokalnej, 

redagowanie informacji prasowych, udzielanie 

wywiadów i odpowiadanie na pytania, 

zapraszanie dziennikarzy na wydarzenia 

 z udziałem pracodawców. 

 Kwota całkowita: 
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Organizowanie spotkań z pracodawcami 

Usługa Opis 

Przeprowadzenie 

warsztatów i 

utworzenie bazy 

pracodawców  

Przeprowadzenie 8-godzinnych warsztatów 

szkoleniowo-informacyjnych dla grupy 

pracodawców wraz z zapewnieniem sali oraz 

cateringiem, utworzenie bazy pracodawców 

wraz z danymi kontaktowymi. 

 

 

MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI 

Realizacja Kampanii promocyjnej podzielona jest na dwa etapy: 

ETAP I - Okres przygotowawczy kampanii to około 2 do 3 miesięcy z założeniem 

przeprowadzenia procedury wyłonienia wykonawcy i przygotowania wszystkich 

działań i narzędzi zaplanowanych w kampanii. 

ETAP II - Okres trwania kampanii oraz realizacji wszystkich działań to minimum  

6 miesięcy. 

Termin wykonania zamówienia ustalony zostaje na: 

………………………………………………………………………………………………….. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i godzin realizacji zamówienia. 

Miejscem realizacji kampanii jest teren powiatu 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENYICH SPEŁNIENIA  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  

a) nie podlegają wykluczeniu (zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym 

etapie postępowania o udzielenie zamówienia);  

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu; 

c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 
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technicznymi i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

2. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu: 

a) w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej,  

o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

W tym zakresie zamawiający wymaga w szczególności, aby zamówienie było 

realizowane przez Wykonawcę, który…………………………………………………. 

b) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:  

Zamawiający uzna, że wykonawca posiada zdolności techniczne lub zawodowe  

do wykonania należytego zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże do realizacji 

zamówienia:………………………………………………………………………………… 

 

o Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Przedmiot zamówienia nie 
został podzielony na części. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert 
częściowych. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których 
mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 p.z.p. 

 

o Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia  
(np. konsorcjum). 

W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania: 

a) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała 

wszystkich wykonawców występujących wspólnie, 

b) wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera)  

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia 

lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy  

o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie może 

wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie  

wraz z ofertą. 

 Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania: 

- wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie  

z pełnomocnikiem (liderem) 

- wypełniając ofertę, jak również inne dokumenty powołujące się  

na „Wykonawcę", w miejscu „np. nazwa i adres wykonawcy" należy wpisać dane 

dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum. 

Pełnomocnictwo załącza się w oryginalne lub w formie kserokopii poświadczonej 

notarialnie za zgodność z oryginałem. 
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o Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem  
i złożeniem oferty. 

 

o Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. 
Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych 

do reprezentowania firmy zgodnie z wymaganiami ustawowymi. Upoważnienie do 

podpisania oferty powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika ono  

z załączonych dokumentów. Kserokopie dokumentów powinny być czytelne oraz 

potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną do składania 

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Poprawki w ofercie muszą być naniesione 

czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.  

 

o Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące 
wszelkich wątpliwości związanych z niniejszym zamówieniem, sposobem 
przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie  
pod adres:…………………………………………………………………………… 

 

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów: 

 

1)  Cena w PLN brutto 

 

Nazwa kryterium 

  

Waga 

  

Oznaczenie wagi 

  

Cena w PLN brutto  

  

100% 

  

WPc 

  

 Wykonawcom zostaną przyznane punkty obliczone wg wzoru: 

  

            Najniższa cena w PLN brutto wśród  

            złożonych ofert  nie podlegających odrzuceniu                                   

Pc =  ----------------------------------------------------------------------------------     

*100*WPc 

           Cena w PLN brutto oferty badanej 
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Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość 

punktów. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych 

wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 

 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w niniejszym szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium 

wyboru. Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich 

Wykonawców, którzy złożyli oferty. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi 

miejsce i termin podpisania umowy. 

o Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy. 

Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(konsorcjum/spółka cywilna) została wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawienia umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców. Termin, na jaki została zawarta umowa 

konsorcjum/spółki cywilnej, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 

Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze 

sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile 

umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

 

  

Miejscowość, dnia, …………………….   ………………………………… 

         Podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 

 

Program warsztatów szkoleniowo – informacyjnych  

dla pracodawców 

 

Cel szkolenia: 

Zmiana nastawienia pracodawców poprzez wyposażenie pracodawców  

w podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi  

w środowisku pracy. 

• Przekazanie pracodawcom wiedzy na temat warunków zatrudniania osób  

z zaburzeniami psychicznymi, rodzajów wsparcia oraz korzyści dla pracodawcy  

• Dostęp do specjalisty podczas szkolenia pozwalający na rozwianie wątpliwości  

i uzyskanie wiedzy w zakresie indywidualnych specyficznych warunków 

panujących u danego pracodawcy 

• Zachęcenie pracodawców do zatrudniania osób z zaburzeniami psychicznymi  

i promować zdolnościach osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Czas trwania: 8 godzin szkoleniowych 

Miejsce szkolenia: wskazane i zorganizowane przez realizatora procedury 

Niezbędne materiały: rzutnik, komputer, tablica flipchart, kartki flipchart, mazaki, 

materiały szkoleniowe dla uczestników (notes, długopis) 

Nazwa bloku i zakres Czas realizacji Liczba godzin 

Blok 1 – pracownik  

z zaburzeniami 

psychicznymi w 

środowisku pracy 

(choroba psychiczna, 

zaburzenie psychiczne, 

niepełnosprawności) 

9.00 – 10.30 1,5 h (2 godziny szkoleniowe) 

przerwa 10.30 – 10.45  

Blok 2 – ogólne i indywidualne, 

specyficzne warunki 

10.45 – 12.15 1,5 h (2 godziny szkoleniowe) 
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Nazwa bloku i zakres Czas realizacji Liczba godzin 

zatrudnienia osób z 

zaburzeniami 

psychicznymi (obowiązki 

pracodawcy) 

przerwa 12.15 - 12.30  

Blok 3 - rodzaje wsparcia 

oraz korzyści dla 

pracodawcy 

(przywileje dla 

pracodawcy 

12.30 – 14.00 1,5 h (2 godziny szkoleniowe) 

przerwa lanchowa 14.00 – 14.30  

Blok 4 – Jak przygotować 

miejsce pracy i zespół na 

przejęcie i zatrudnienie osób 

z zaburzeniami 

psychicznymi (opiekun 

osoby z zaburzeniami 

psychicznymi, w tym z 

niepełnosprawnością 

psychospołeczną) 

14.30 – 16.00 1,5 h (2 godziny szkoleniowe) 

Rezultaty warsztatów szkoleniowo – informacyjnych: 

• Dotarcie z informacją do jak największej liczby pracodawców 

• Została przekazana wiedza na temat zaburzeń psychicznych i funkcjonowania 
osób z zaburzeniami psychicznymi w społeczeństwie, a szczególnie w 
środowisku pracy. 

• Pracodawcy mieli możliwość wymienić się doświadczeniami i wątpliwościami z 
innymi pracodawcami uczestniczącymi w warsztatach. 

• Pracodawca dowiedział się jak przygotować miejsce pracy i zespół na przejęcie i 

zatrudnienie osób z zaburzeniami psychicznymi 
• Pracodawca zna i rozumie obowiązki i przywileje, rodzaje wsparcia i korzyści 

wynikające z zatrudnienia osób z zaburzeniami psychicznymi 
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Załącznik nr 4 

 

Propozycje treści do plakatów, banerów, rollupów i ulotek 

 

 

1. Plakat, baner, rollup 
Plakat, baner, rollup to krótka forma wypowiedzi promocyjnej zawierająca nagłówek, krótką 
treść, grafikę pobudzającą emocje oraz zaproszenie do działania. 
 

Nagłówek: 
Jesteś pracodawcą i szukasz pracowników? 

Poznaj asystenta wspomagającego osoby z zaburzeniami psychicznymi w środowisku 
pracy. 
 

Treść: 
Zmień swoją firmę na lepsze, zatrudniając osoby cierpiące na zaburzenia psychiczne.  
Jako pracodawca uzyskasz szereg korzyści finansowych i wizerunkowych, takich jak:  

• dofinansowanie do wynagrodzeń,  
• refundacja składek ZUS,  
• ulgi we wpłatach na PFRON,  
• zwrot kosztów wyposażenia i przystosowanie stanowiska pracy,  
• budowanie wizerunku firmy działającej na rzecz dobra publicznego.  

 

Grafika: 
ludzie, emocje, wsparcie, środowisko pracy 

 

Zaproszenie do działania: 

Zadzwoń lub napisz i umów się na spotkanie! 
Wejdź na www.nazwastrony.pl/nazwazakładki i wypełnij formularz zgłoszeniowy. 
Masz pytania? Napisz do nas: asystent@nazwastrony.pl, lub zadzwoń: 111 222 333 

 

Oznakowanie projektowe i informacja o finansowaniu (jeśli są wymagane) 
 

 

2. Ulotka 
str. 1 (okładka / przekaz promocyjny) 
Nagłówek: 
Jesteś pracodawcą i szukasz pracowników? 

http://www.nazwastrony.pl/nazwazak%C5%82adki
mailto:asystent@nazwastrony.pl
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Poznaj asystenta wspomagającego osoby z zaburzeniami psychicznymi w środowisku 
pracy. 
 

Grafiki uzupełniające treść: 
ludzie, emocje, wsparcie, środowisko pracy 

 

Zaproszenie do działania: 

Zadzwoń lub napisz i umów się na spotkanie! 
Zobacz, jakie możesz uzyskać wsparcie i korzyści 
 

str. 2 (środek) 
Treść: 
Zatrudniaj kompetentnych pracowników i uzyskaj dodatkowe korzyści. 
Tak jak każdy, pracownik z orzeczeniem o niepełnosprawności ma swoje ograniczenia. Nie 
musi to być jednak przeszkodą w pracy zawodowej, może być za to atutem. 
Zmień swoją firmę na lepsze, zatrudniając osoby cierpiące na zaburzenia psychiczne.  
Jako pracodawca uzyskasz szereg korzyści finansowych i wizerunkowych, takich jak:  

• dofinansowanie do wynagrodzeń,  
• refundacja składek ZUS,  
• ulgi we wpłatach na PFRON,  
• zwrot kosztów wyposażenia i przystosowanie stanowiska pracy,  
• budowanie wizerunku firmy działającej na rzecz dobra publicznego. 

 

Grafiki uzupełniające treść: 
ludzie, emocje, wsparcie, środowisko pracy 

 

str. 3 (środek) 
Pozwól asystentowi wspomagającemu przygotować Ciebie i Twoją firmę do zatrudniania 
nowych osób. 
Dzięki wsparciu asystenta wspomagającego zyskasz zasób w postaci pomocy specjalisty, który 
pomoże Ci w procesie zatrudnienia osoby z zaburzeniami psychicznymi. Asystent rozwieje 
wszystkie Twoje wątpliwości podczas konsultacji, spotkań i szkoleń oraz przedstawi Ci 
przyszłego pracownika z umiejętnościami odpowiadającymi Twoim potrzebom. Nie tylko 
odciążyć finansowo swoją firmę, ale zyskasz lojalnego i kompetentnego podwładnego.  
 

Grafiki uzupełniające treść: 
ludzi, emocje, wsparcie, środowisko pracy 

 

str. 4 (środek) 

Grafiki / zdjęcia uzupełniające treść: 
ludzie, emocje, wsparcie, środowisko pracy 
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str. 5 (po zgięciu) 
Grafiki / zdjęcia uzupełniające treść: 
ludzie, emocje, wsparcie, środowisko pracy 

 

str. 6 (tył) 
Jak skorzystać z usługi? 

Asystent wspomagający skontaktuje się z Tobą i zapozna z Twoimi potrzebami. Znajdziemy 
idealnego kandydata na pracownika w Twojej firmie, a Ty i Twój zespół będziecie mogli wziąć 
udział w darmowym szkoleniu i indywidualnych spotkaniach.  
 

 

• Zadzwoń lub napisz i umów się na spotkanie; 
• Zapoznaj się ze szczegółami usługi przedstawionymi przez asystenta 

wspomagającego; 
• Wspólnie wybierz z asystentem konkretne rodzaje wsparcia dla Ciebie i Twojego 

zespołu;  
• Weź udział w konsultacjach, indywidualnych spotkaniach, cyklach 

warsztatowych 
• Skorzystaj ze wsparcia już dziś; 
• Zadzwoń lub napisz i umów się na spotkanie! 
• Wejdź na www.nazwastrony.pl/nazwazakładki i wypełnij formularz zgłoszeniowy. 
• Masz pytania? Napisz do nas: asystent@nazwastrony.pl, lub zadzwoń: 111 222 333 
• Zobacz, jakie możesz uzyskać wsparcie i korzyści 

 

Oznakowanie projektowe i informacja o finansowaniu (jeśli są wymagane) 
 

Makieta: 
 

 

 

 

 

http://www.nazwastrony.pl/nazwazak%C5%82adki
mailto:asystent@nazwastrony.pl
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PROCEDURA 9 

Narzędzie nr 1:  
FORMULARZ ANKIETY EWALUACYJNEJ 

Każda z instytucji może wprowadzić własny obowiązujący w niej wzór formularza ankiety 
ewaluacyjnej odpowiadający zakresowi prowadzonej ewaluacji. Przykładowe wzór formularzy 
opracowane w ramach pilotażu.  

 

 

ANKIETA EWALUACYJNA JAKOŚCI USŁUGI: OBSŁUGA OSÓB Z 
ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI, W TYM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 
PSYCHOSPOŁECZNĄ 

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i mając na uwadze wysoką jakość 
realizacji usługi, zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. 
 
Pragniemy podkreślić, że ankieta jest anonimowa i służyć nam będzie wyłącznie do 
oceny Państwa zadowolenia z obsługi realizowanej przez naszych pracowników 
 
1. W jakim stopniu ocenia Pan/i? 
 a) wiedzę i  kompetencje pracowników udzielających Panu/i wsparcia 
realizowanego w ramach  obsługi osób z zaburzeniami psychicznymi (fachowość, 
znajomość zagadnień merytorycznych, umiejętność rozmowy i udzielania pomocy 
osobom  
z zaburzeniami psychicznymi)  

o bardzo wysoko 
o wysoko 
o przeciętnie 
o nisko 
o bardzo nisko 

 
 b) poziom obsługi klienta przez pracowników udzielających Panu/i wsparcia 
(uprzejmość, życzliwość, dostępność, chęć udzielenia pomocy, tworzenie warunków 
sprzyjających realizacji wsparcia) 

o bardzo wysoko 
o wysoko 
o przeciętnie 
o nisko 
o bardzo nisko 

 
 
 
 

Narzędzie nr 1:  

Formularz ankiety ewaluacyjnej 
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c) łatwość współpracy z pracownikami udzielającymi Panu/i wsparcia (łatwość 
nawiązywania kontaktów, komunikatywność, umiejętność wyjaśniania kwestii 
wątpliwych) 

o bardzo wysoko 
o wysoko 
o przeciętnie 
o nisko 
o bardzo nisko 

 
d)  zaangażowanie i pomoc pracowników udzielających Panu/i wsparcia 
w rozwiązywaniu problemów (otwartość, empatia, zrozumienie szczególnych 
potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi, skupienie się na problemach osób 
z zaburzeniami psychicznymi) 

o bardzo wysoko 
o wysoko 
o przeciętnie 
o nisko 
o bardzo nisko 

 
 

2. Na jakie trudności napotkał/a Pan/i podczas realizacji usługi? 
o   nie spotkałem/łam się z trudnościami 

o   zostałem/łam skierowany do niewłaściwej osoby 

o   nie uzyskałem/łam żadnej informacji 

o   otrzymałem/łam błędne informacje 

o   poproszono mnie o kontakt w innym terminie 

o   inne ( jakie)…………………………………………………………………………. 

 
3.Czy jest Pan/i zadowolona z udzielonego wsparcia: 

o  bardzo zadowolony/na 
o  zadowolony/na 
o  mało zadowolony/na 
o  niezadowolony/na  
o  proszę krótko uzasadnić swoją odpowiedź 

……………………………………………..………………………………………… 

 

4. Jak w wyniku udzielonego wsparcia zmieniła się Pana/i sytuacja na rynku pracy? 

o podjąłem/podjęłam zatrudnienie 

o podniosłem/podniosłam swoje kwalifikacje zawodowe  

o zwiększyła się moja motywacja do poszukiwania pracy 

o sytuacja nie zmieniła się 

o inne, jakie ……………………………………………………………………………. 

 

5. Czy w wyniku udzielenia wsparcia zmieniła się Pana/i sytuacja także w innym zakresie? 

o poprawiło się moje codzienne funkcjonowanie  

o polepszył się stan mojego zdrowia 

o rozwiązane zostały problemy prawne 
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o poprawił się kontakt z innymi osobami 

o poprawiła się sytuacja ekonomiczna  

o nic nie uległo zmianie 

o inne, jakie………………………………………………………………………………… 

 

6. Które z udzielonych form wsparcia w ramach realizowanej usługi ocenia Pan/i jako 

najpotrzebniejsze w procesie aktywizacji zawodowej? 

o pomoc asystenta wspomagającego 

o skorzystanie z poradnictwa zawodowego 

o skorzystanie z pośrednictwa pracy 

o warsztaty aktywizacyjne 

o skorzystanie z poradnictwa psychologicznego 

o skorzystanie z poradnictwa lekarza psychiatry 

o wsparcie zatrudnienia przez opiekuna pracy, wyznaczonego przez pracodawcę 

 
7. Czy pracownicy udzielający Panu/i wsparcia właściwie informują o wszelkiego 
rodzaju aktualnościach związanych z realizacją usługi? 

o tak    
o nie 

 
8. Czy widzi Pan/i potrzebę wprowadzenia zmian w zakresie realizacji usługi: 

o  tak (jakie?)…………………………………………………………………………….. 

o  nie 

 

9. Czy Pan/i poleciłby innym osobom korzystanie ze wsparcia realizowanego  
w ramach obsługi osób z zaburzeniami psychicznymi? 
o tak 
o nie 
o nie wiem 

 

Uwagi: 

…………………………………………………………………………………………………. 

....................................................................................................................................... 

  

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety 
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FORMULARZ WYWIADU  EWALUACYJNEGO – OBSŁUGA OSÓB  
Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI, W TYM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 
PSYCHOSPOŁECZNĄ 

Wywiad ewaluacyjny przeprowadza asystent wspomagający w telefonicznym lub 
bezpośrednim wywiadzie z klientem. Z przeprowadzonego wywiadu z klientem 
asystent wspomagający sporządza notatkę. Wywiad może być również nagrywany, 
pod warunkiem uzyskania zgody klienta w tym zakresie. 

Pytania do wywiadu, w przeciwieństwie do pytań ankietowych, nie są standaryzowane, 
czyli mają charakter otwarty, a o ich kolejności i sposobie formułowania decyduje 
prowadzący. Może także posiłkować się pytaniami pomocniczymi, naprowadzającymi 
lub rozszerzającymi omawiane kwestie, aby uzyskać jak najbardziej wyczerpujące, 
precyzyjne i prawdziwe informacje. 

 

Przykładowe pytania: 

1. Czego Pan/i oczekiwał/a korzystając z pomocy oferowanej osobom podczas 
realizacji standardu obsługi osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym  
z niepełnosprawnością psychospołeczną? 

2. Jakie efekty chciał/a Pan/i osiągnąć korzystając z ww. usługi? 

3. Co się zmieniło w Pana/i życiu podczas korzystania z form wsparcia w ramach 
ww. usługi? 

4. Czy odniósł/ odniosła Pan/i jakieś korzyści? Jakie?  

5. Czy poniósł/poniosła Pan/i jakieś straty? Jakie?  

6. Co było dla Pana/i najtrudniejsze podczas tego okresu, kiedy korzystał/a Pan/i  
z usługi wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi? 

7. Jak Pan/i ocenia wsparcie udzielane przez asystenta wspomagającego,  
który z Panem/Panią współpracował?  

8. Co było w tym wsparciu najważniejsze?  

9. Co było najtrudniejsze w waszych relacjach?  

10. Jak Pan/Pani ocenia ilość czasu, którą przeznaczał dla Pana/i? 

11. Jak Pan/i ocenia wsparcie udzielane przez pośrednika pracy,  
który z Panem/Panią współpracował?  

12. Co było w tym wsparciu najważniejsze?  

13. Co było najtrudniejsze w waszych relacjach?  

Narzędzie nr 2:  

Formularz wywiadu ewaluacyjnego 



 

 

str. 132 
 

14. Jak Pan/Pani ocenia ilość czasu, którą przeznaczał dla Pana/i? 

15. Jak Pan/i ocenia wsparcie udzielane przez doradcę zawodowego,  
który z Panem/Panią współpracował?  

16. Co było w tym wsparciu najważniejsze?  

17. Co było najtrudniejsze w waszych relacjach?  

18. Jak Pan/Pani ocenia ilość czasu, którą przeznaczał dla Pana/i? 

19. Jak Pan/i ocenia wsparcie udzielane przez psychologa, który z Panem/Panią 
współpracował?  

20. Co było w tym wsparciu najważniejsze?  

21. Co było najtrudniejsze w waszych relacjach?  

22. Jak Pan/Pani ocenia ilość czasu, którą przeznaczał dla Pana/i? 

23. Jak Pan/i ocenia wsparcie udzielane przez lekarza psychiatrę,  
który z Panem/Panią współpracował?  

24. Co było w tym wsparciu najważniejsze?  

25. Co było najtrudniejsze w waszych relacjach?  

26. Jak Pan/Pani ocenia ilość czasu, którą przeznaczał dla Pana/i? 

27. Jak Pan/i ocenia wsparcie w postaci warsztatów aktywizacyjnych?  

28. Co było w tym wsparciu najważniejsze?  

29. Co było w tym wsparciu najtrudniejsze?  

30. Jako ocenia Pan/i program warsztatów oraz metody pracy stosowane w ich 
trakcie (wykład, ćwiczenia, zadania itp.). czy Pana/i zdaniem były dostosowane 
do szczególnych potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi? 

31. Jak Pan/Pani ocenia ilość czasu przeznaczonego realizację warsztatów? 

32. Wiedząc jak przebiega usługa wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi, czy 
w razie takiej potrzeby chciałby/aby Pan/i wziąć udział w nim jeszcze raz? 
Dlaczego?  

33. Czy polecił/aby Pan/i usługę wsparcia swoim bezrobotnym znajomym  
z zaburzeniami psychicznymi? Dlaczego? 


