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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia
Opis Przedmiotu Zamówienia oraz kryteria oceny ofert
Część nr 3
Wydział Studiów nad Rodziną
Przedmiotem zamówienia jest realizacja wykładów dla studentów Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w wymiarze 60 godzin dydaktycznych.
Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim
Tematem wykładów jest:
Poradnictwo, jako nowa metoda w pracy socjalnej- pomoc rodzinie w szczególnych
przypadkach

Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Cena

Waga (%)

Liczba punktów

60%

60

30%

30

Proponowany przedmiot
w zakresie wybranej
tematyki zrealizowany
w formie wykładów
udokumentowany
stopniem naukowym
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oraz wybranymi
publikacjami
Nagrody i wyróżnienia
profesora

10%

10

1. Punkty w kryterium „cena” (C) przyznane zostaną według następującego wzoru:
W kryterium cena oferty /C/ zostanie zastosowany wzór:
liczba punktów C = (C min / C bad) × 60
gdzie:

C min - cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert
C bad - cena brutto podana w ofercie

2. Punkty w kryterium „proponowany przedmiot w zakresie wybranej tematyki
zrealizowany w formie wykładów udokumentowany stopniem naukowym oraz
wybranymi publikacjami” (P) przyznane zostaną w następujący sposób:
W przypadku posiadania przez profesora w dorobku naukowym tytułu zawodowego oraz
przynajmniej jednej książki autorskiej, w której podejmowane są zagadnienia związane z
tematyką wykładów otrzyma 30 pkt.
W przypadku braku posiadania przez profesora w dorobku naukowym tytułu zawodowego
oraz przynajmniej jednej książki autorskiej, w której podejmowane są zagadnienia związane
z tematyką wykładów otrzyma 0 pkt.- konsekwentnie do wymaganego kryterium
3. Punkty w kryterium „Nagrody i wyróżnienia profesora” (N) przyznane zostaną w
następujący sposób:
W przypadku posiadania przez profesora w dorobku naukowym i zawodowym przynajmniej
jednej nagrody, lub wyróżnienia, wykonawca zleconego zadania otrzyma 10 pkt., zgodnie z
wymaganym kryterium.
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W przypadku braku posiadania przez profesora w dorobku naukowym i zawodowym
przynajmniej jednej nagrody, lub wyróżnienia, wykonawca zleconego zadania otrzyma 0
pkt., zgodnie z wymaganym kryterium.
4. Łączna liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
LP = C + P + N

Inne informacje:
Poradnictwo, jako nowa metoda w pracy socjalnej- pomoc rodzinie w szczególnych
przypadkach
Celem proponowanego przedmiotu jest ukazanie studentom jak należy wspierać rodzinę w
ramach szeroko rozumianego poradnictwa specjalistycznego oraz ukazanie konkretnych form
wsparcia realizowanego w zakresie psychologii, pedagogiki, pracy socjalnej. Wsparcie to
współcześnie jest bardzo ważne, chociażby z uwagi na mobilność człowieka. Mobilność ta
dotyczy szczególnie rodzin emigracyjnych i migracyjnych. Trzeba też zwrócić uwagę na
uchodźców i emigrantów. W ostatnim czasie prawie 2 mln. osób społeczności ukraińskiej
pracuje i mieszka w Polsce. Rodziny polskie, mieszane, doświadczają wielu trudności,
problemów oraz kryzysów.
Pierwszym celem wsparcia jest towarzyszenie jednostce, rodzinie, grupie w
trudnościach, które warunkuje ich funkcjonowanie w społeczeństwie. Do tego celu zostaną
omówienie kontrakty, ale też wywiady, wspomagające możliwość udzielenia wsparcia klientowi.
Zgodnie z zasadami metodologii w poradnictwie najważniejszy jest człowiek i jego
personalistyczny wymiar. Chodzi o to, aby człowieka (klienta) nie traktować przedmiotowo
tylko podmiotowo. Pomoc klientowi polega nie na wskazaniu konkretnej drogi wyjścia z
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problemu, ale poszukaniu dróg wyjścia razem z klientem, poszukaniu w nim tych zasobów, które
pozwolą na jego usamodzielnienie.

Jest to możliwe jedynie wówczas, gdy wspomagający

(psycholog, pracownik socjalny, pedagog, doradca) posiada wiedzę, kompetencje i umiejętności,
oraz cechuje go profesjonalizm. Prowadzący przedmiot zwróci uwagę na wartość wywiadów
przeprowadzanych w diadzie. Istotą takiego wywiadu są otwarte i poufne relacje, jakie
nawiązują się między doradcą a klientem.
Przedmiot

będzie

dotyczył

holistycznego

wymiaru

wsparcia

rodziny

wieloproblemowej. Stąd też innowacyjną stroną przedłożonej tematyki poradnictwa, będzie
omówienie wsparcia udzielanego wobec uchodźców i emigrantów w środowisku ich
zamieszkania.
W ramach zaoferowanego przedmiotu studenci nauczą się:
definiowania poradnictwa, jego opisu z uwzględnieniem historycznym w kontekście
kulturowym; informacji na temat społecznego nauczanie Kościoła i jego wpływu na pracę
socjalną z podkreśleniem, w jaki sposób świeccy mogą wspierać rodziny wieloproblemowe;
zarządzania rodziną z dzieckiem niepełnosprawnym; usług w zakresie wolontariatu oraz etapów
przygotowania efektywnej praktyki studenckiej z wykorzystaniem poradnictwa, co wydaje się
najwłaściwszym obszarem pomocy w świecie multikulturowym. Edukacyjne

umiejętności

studentów w zakresie poradnictwa będą odnosić się do prowadzenia poradnictwa z uchodźcami,
jako współcześnie istotnego problemu.
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Annex 1 to the Contract Notice

Description of the Contract and criteria for the evaluation of offers

Section 3
Faculty of Family Studies

The contract covers the conducting of 60 didactic hours of lectures for students of the Cardinal
Stefan Wyszyński University in Warsaw.
Classes will be taught in English.

The subject of the lectures is:

Counselling as a new method in social work to help families with specific needs

Criteria for the evaluation of offers:

Criterion

Price

Weight

Number of points

60%

60

30%

30

Proposed subject in the
chosen topic conducted in
the form of lectures
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documented by the
scientific degree and
selected publications
Professor's awards and
distinctions

10%

10

1. Points in the “price” criterion (C) will be awarded according to the following formula:
In the criterion offer price /C/ the following formula will be applied:
number of points C = (C min / C bad) × 60
where: C min – the lowest gross price among all offers
C bad – gross price given in the offer
2. Points in the “Proposed subject in the chosen topic conducted in the form of lectures
documented by the scientific degree and selected publications” (P) will be awarded in the
following way:
If the professor possesses a professional title in his academic achievements and at least one of
his books covers issues related to the subject matter of the lectures, he will receive 30 points.
In the absence of a professional title in the professor’s academic achievements and at least one
book covering issues related to the subject matter of the lectures, he will receive 0 points – in
accordance with the required criterion.
3. Points in the “professor's awards and distinctions” (N) criterion will be awarded in the
following way:
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If the professor has a minimum of one prize or one distinction in his scientific and
professional achievements, the contractor's offer will receive 10 points – in accordance with
the required criterion.
In the absence of prizes and distinctions in the professor's academic and professional
achievements, the contractor's offer will receive 0 points in accordance with the required
criterion.
4. The total number of points received by the offer will be calculated according to the following
formula:

LP = C + P+ N

Other information:

Counselling as a new method in social work to help families with specific needs.
The aim of the proposed subject is to show students how to support a family within the broadly
understood specialist counselling as well as specific forms of support implemented in
psychology, pedagogy, and social work. This support is very important today, for example,
because of human mobility. This mobility applies particularly to migrant and immigrant families.
We also need to pay attention to refugees and immigrants. Presently, almost 2 million Ukrainians
work and live in Poland. Polish and mixed families experience many difficulties, problems and
crises.
The first goal of support is to accompany the individual, family or group in the difficulties that
condition their functioning in society. For this purpose, we will discuss contracts, but also
interviews, which increase the possibility of providing support to the client. According to the
principles of methodology in counselling, the most important thing is the human being and
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his/her personal dimension. The point is that a person (client) should not be treated as an object,
but as a subject. Assistance to the client is not to indicate a specific way out of the problem, but
to look for ways to go out together with the client, look for those resources in him that will allow
him to become independent. This is possible only when the supporter (psychologist, social
worker, educator, adviser) has knowledge, competences and skills, and is professional. The
professor giving lectures will pay attention to the value of the interviews conducted in a dyad.
The essence of such an interview is the open and confidential relations established between the
advisor and the client.
The subject will deal with the holistic dimension of supporting a multi-problem family.
Therefore, an innovative aspect of the subject matter of counselling will be to discuss the support
given to refugees and migrants in their environment.
As part of the course offered, students will learn:
to define counselling, its description with historical considerations in a cultural context;
information on the social teaching of the Church and its impact on social work, underlining how
lay people can support multi-problem families; managing a family with a disabled child;
volunteering services and stages of preparation of effective student internships with the use of
counselling, which seems to be the most appropriate area of help in the multicultural world. The
educational skills of students in the field of counselling will refer to conducting counselling with
refugees as a currently important problem.
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