Nab6r na stanowisko: Snecjalista do przeprowadzenia programu korekcyjno-edukac!,jneqo dla
snrawc6w przemocv w rodzinie

l. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolowie poszukuje specjalisty do przeprowadzenia

programu

korekcyjno-edukacyjnego dla sprawc6w przemocy w rodzinie.
2. Forma zatrudnienia- umowa cJrwilno- prawna
Przedmiotem umowy jest realizacja przez ZleceniobiorcA programu korekcyjno- edukacyjnego w oparciu
o wytyczne zawarte w:
Ustawie z dnia29lipca2005 r. o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z20l5r. poz. 1390):
Rozporz4dzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu
podstawowych uslug Swiadczonych przez specjalistyczne o6rodki wsparcia dla ofiar przemocy w
rodzinie, kwalifikacji os6b zahudnionych w tych o6rodkach, szczeg6lowych kierunk6w prowadzenia
oddziabrwri korekcyjno-edukacyjnych wobec os6b stosuj4cych przemoc w rodzinie oraz kwalifikacj i

'
.

.
'

os6b prowadzqcych oddzialywania korekcyjno-edukacyjne
Krajowy Program Przeciwdzialania Przemocy w Ro dzinie nalata20l4-2020
Wojew6dzki Ramowy Program Korekcyjno- Edukacyjny dla os6b stosuj4cych przemoc w rodzinie.

3. Wymagania dotycz4ce osoby prowadz4cej program korekcyjno- edukacyjny:
ukoficzone studia II stopnia najednym z kierunk6w: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalnq

'

'

nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki spoleczne w zakresie p"augogit l opiikunczowychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupelnionym studiami
podlplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji
zaiwiadczenie o ukoriczeniu szkoleri w zakresie przeciwd zialania przemocy w rodzinie w wymiarze
co najmniej 100_ godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobmi stosuj4cyrni
przemoc w rodzinie

'

udokumentowany co najmniej 3Jetni sta2 pracy
w rodzin ie.

w ins[4ucjach realizuj4cych

pr zeciw dzialania przemocy

zadania na rzecz

4. Wymagania dofycz4ce realizacji Programu:

'
'
'
.

[-qczny czas Programu powinien obejmowa6 60 godzin zajE(, grupowych

5. Oferta powinna ponadto zawiera(.:
. Harmonogram realizacji programu
' WycenE realizacii ptzedmiotu zatrudnienia
Podana kwota winna by6 kwot4 brutto.
6.

i

10 godzin spotkaf,

indywidualnych z uczestnikarni programu
Miejsce realizacji Programu - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolowie
Wykonawca zobowi}zany jest do sporz4dzenia dokumentacji dotyczqcej realizacji Programu: listy
obecnoSci, sprawozdanie, udokumentowanie rozm6w indywidualnych ze sprawcq przemocy
Terminrealizacji: czerwiec2020 - grudziefi2\2\ r.

w

przeliczeniu na 1 godzing szkoleniow4 (zegarow4).

Kryteria oceny oferty:

.

doSwiadczenie

.

COI)&

7. Termin skladania

ofert:

Oferry naleiry sklada6 w terminie do dnia 19 czerwca2020 r., do godz.15.00, osobiScie lub poczta na adres
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolowie ul, lnwalid6w Wojennych24,56- 100 Wolow
8. Inne informacje:

Wszelkie informacje dotycz1ce
wew. 19 w godzinach7.30 -15.30

w/w naboru sQ

udzielane pod numerem tel,1l-389-53-00

