
Załącznik do zarządzenia nr 011.11.2022.AN
Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Gogolinie 

z dn. 28.02.2022 r.

Standard do usługi:

„Grupowe zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców.”

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

W  opinii  mieszkańców Gminy  Gogolin  wynikającej  z  przeprowadzonej  diagnozy  potrzeb
i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych związanej z poszerzeniem oferty
wspierania  rodzin  na  terenie  Gminy  Gogolin,  badani  mieszkańcy  Gminy  byli  zainteresowani
skorzystaniem  z  usługi  społecznej  skierowanej  do  rodzin,  która organizowałaby  prelekcje  ze
specjalistami. W związku z powyższym w Gminie Gogolin została podjęta decyzja o stworzeniu
usługi  pt.  „Grupowe  zajęcia  psychoedukacyjne  dla  rodziców”,  która  spełni  oczekiwania
mieszkańców.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych
(Dz. U z 24 września 2019 poz. 1818).

CEL USŁUGI

Podczas spotkań w grupach w ramach usługi „Grupowe zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców”,
Uczestnicy  Projektu będą  mieli możliwość  rozmawiania  o  bieżących  sytuacjach  w  relacjach
z  dziećmi,  które  stanowią  dla  nich  wyzwanie.  Spotkania  skoncentrowane  będą na  budowaniu
zasobów, które mają za zadanie wspierać rodziców w ich kontakcie z dzieckiem oraz  wyposażą
rodzica  w  przydatne  narzędzia  i  umiejętności,  które  będą  mogli wykorzystać  w  wychowaniu
dziecka.  Rodzice  biorący  udział  w  usłudze  będą  mogli  również  porozmawiać o  radościach
i trudach rodzicielstwa, a spotkania pomogą lepiej porozumieć się ze swoją pociechą i umocnić
łączącą   ich  więź.  W  ramach  usługi przekazana  zostanie  wiedza  i  umiejętności  dotyczące
sposobów radzenia  sobie  w sytuacjach  trudnych  oraz  metod kontaktu  i  wspomagania  dziecka
w procesie doświadczania świata.

Zajęcia  będą  prowadzone  przez  psychologa  mającego  wiedzę  i  doświadczenie  w  budowaniu
prawidłowych postaw rodzicielskich. 

ZAKRES PODMIOTOWY

Usługa społeczna pt. „Grupowe zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców”, jest przeznaczona dla
mieszkańców gminy Gogolin (rodziców/opiekunów prawnych) posiadających dziecko w wieku do
lat 17. 



ZAKRES RZECZOWY

Zakres usługi pt. „Grupowe zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców” obejmuje:

• udostępnienie uczestnikom zajęć nieodpłatnie niezbędnych materiałów;
• prowadzenie zajęć przez wykwalifikowanego psychologa.

SPECYFIKACJA

Do  grup  związanych  z  w/w  usługą  przewidziane  jest  zakwalifikowanie  minimum  15  osób
posiadających dziecko/dzieci i utworzenie grup maksymalnie po  8 osób w grupie (lecz nie
więcej  niż  do  ilości  środków  zaplanowanych  w  budżecie  CUS  na  realizację  zadania)
w związku z realizacją projektu pt. „Centrum Usług Społecznych w Gogolinie” realizowanego
w ramach  Osi  priorytetowej  II.  Efektywne  polityki  publiczne  dla  rynku  pracy,  gospodarki
i edukacji,  Działanie  2.8  Rozwój  usług  społecznych  świadczonych  w  środowisku  lokalnym
Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Usługobiorca zobowiązany jest do:

1. Przeprowadzenia  zajęć  psychoedukacyjnych,  które  w  szczególności  będą  obejmować
następujące obszary:

a)  zaburzenia depresyjne i samookaleczenia u dzieci;
b)  dziecięcy stres – jak pomóc dziecku z nim sobie radzić;
c)  jak wspierać dziecko w podejmowaniu trafnych decyzji;
d)  przyczyny  problemów z  koncentracją  uwagi,  sposoby  na  rozwijanie  umiejętności

koncentracji u dziecka;
e)  trudności szkolne i organizacja pracy domowej uczniów;
f)  dziecięca agresja a oddziaływanie wychowawcze rodziców;
g)  postawy rodzicielskie i ich wpływ na osobowość dziecka; 
h)  jak wspierać dziecko aby stało się samodzielne.

2. Podziału  uczestników  na  grupy  w  celu  zapewnienia  komfortowych  warunków  do
przeprowadzenia zajęć, grupa obejmuje od dwóch do ośmiu osób; 

3. Przeprowadzenia  zajęć  dla  każdej  z  grup w ilości  4 godzin  miesięcznie  przez  okres  3
miesięcy  lecz  maksymalna  ilość  godzin  nie  może  przekroczyć  180 godzin  w  okresie
realizacji projektu;

4. Organizowanie grup  powinno mieć charakter ciągły i obejmować okres świadczenia usługi
do 30.09.2023 r. Możliwe jest zastosowanie przerw w organizacji grup, jednak nie dłużej
niż 2 miesiące;

5. Opracowania i przeprowadzenia ankiety monitorującej poziom zadowolenia uczestników
po zakończeniu udziału w usłudze;

6. Opracowanie programu zajęć z podziałem na grupy. 



WARUNKI LOKALOWE

Usługobiorca zobowiązany jest do:

1. Przygotowania pomieszczeń do przeprowadzenia zajęć w celu realizacji projektu. 
2. Zapewnienia  zaplecza  lokalowego  w  co  najmniej  dwóch  miejscach na terenie  gminy

Gogolin spełniające następujące kryteria:
a) pomieszczenie dostosowane do osób z niepełnosprawnością;
b) pomieszczenie z dostępem do sanitariatów;
c) zapewnienia przestrzeni lokalowej zgodnej z aktualnymi ograniczeniami związanymi

z epidemią COVID-19.

KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW

• minimum dwuletnie doświadczenie w pracy z rodziną;
• doświadczenie w prowadzeniu psychoedukacyjnych zajęć;

• uzyskany tytuł magistra psychologii o specjalności psychologia kliniczna. 

PROCEDURY STOSOWANE PRZY REALIZACJI USŁUGI

1. Uczestnikami usługi mogą być wyłącznie rodzice/opiekunowie prawni posiadający dzieci
w wieku do lat 17, będący mieszkańcami gminy Gogolin zwani dalej Wnioskodawcą. 

2. Zgłoszenie  wniosku  o  udział  w  oferowanej  usłudze  będzie  przyjmowana  osobiście
u Koordynatorów Indywidualnych Planów Usług Społecznych zatrudnionych w CUS lub
w miejscu, w którym przebywa Wnioskodawca po uprzednim kontakcie telefonicznym pod
numerem 77 47 49 400 lub 668 580 107. 

3. Decyzja o kwalifikacji  uczestników usługi zostanie podjęta na podstawie następujących
kryteriów:
a)  kolejności zgłoszeń (decyduje data i godzina wpływu);
b)  kompletności  oraz  poprawności  formalnej  złożonych  Dokumentów  Rekrutacyjnych
stanowiących załączniki do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie.

4. Regulamin  Rekrutacji  oraz  Dokumenty  Rekrutacyjne  dostępne  są  w  Centrum  Usług
Społecznych w Gogolinie lub na stronie internetowej CUS.

5. Odmowa  wypełnienia  Dokumentów  Rekrutacyjnych,  a  zwłaszcza  podania  danych
osobowych  potrzebnych  do  monitorowania  wskaźników  kluczowych,  przeprowadzenia
ewaluacji  oraz odmowa zobowiązania się  Wnioskodawcy do przekazania informacji  na
temat  jej  sytuacji  po  opuszczeniu  Projektu,  jest  równoznaczna  z  brakiem  możliwości
udzielenia wsparcia w ramach Projektu i negatywnym rozpatrzeniu wniosku.

ZASADY MONITORINGU

1. W przypadku realizacji Indywidualnego Planu Usług Społecznych:

a) realizacja  Indywidualnego  Planu  Usług  Społecznych  jest  na  bieżąco  monitorowana
przez Koordynatora Indywidualnych Planów Usług Społecznych, który opracował ten
plan poprzez sprawdzanie listy obecności;

b) po  zakończeniu  realizacji  Indywidualnego  Planu  Usług  Społecznych,  Koordynator
Indywidualnych  Planów  Usług  Społecznych  przeprowadza  z  osobą  objętą



Indywidualnym Planem Usług Społecznych rozmowę podsumowującą realizację tego
planu;

c) na podstawie informacji uzyskanych w toku monitorowania realizacji Indywidualnego
Planu  Usług  Społecznych  oraz  rozmowy  podsumowującej  Koordynator
Indywidualnych Planów Usług Społecznych sporządza opis przebiegu i rezultatów tego
planu zgodnie z harmonogramem. Opis dołączany jest do akt sprawy.

2. W przypadku nieopracowania Indywidualnego Planu Usług Społecznych:

a) obecność  uczestnika  usługi  jest  na  bieżąco  monitorowana  przez  Koordynatora
Indywidualnych Planów Usług Społecznych, poprzez sprawdzanie listy obecności;

b) po  zakończeniu  realizacji  usługi  przez  uczestnika,  Koordynator  Indywidualnych
Planów Usług Społecznych przeprowadza z osobą biorącą udział w usłudze rozmowę
podsumowującą;

c) na  podstawie  informacji  uzyskanych  w  toku  monitorowania  oraz  rozmowy
podsumowującej Koordynator Indywidualnych Planów Usług Społecznych sporządza
opis przebiegu i rezultatów usług społecznych zgodnie z harmonogramem. 
Opis dołączany jest do akt sprawy.

 
Organizator Usług Społecznych

Marek Korniak


