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Nabór na stanowisko: Specialista do przeprowadzenia programu korekcyino-edukacvinego dla sprawców
przemocv w rodzinie.

l. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie poszukuje specjalisty do przeprowadzęnia programu
korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców pfzemocy w rodzinie.

?. Fortna zairudnienia- umowa cywilno- prawna.

Przecitlliotelil Ltl-}-low} jest realizacja przez Zleceniobiorcę programu korekcyjno- eciukacy jrlcuo \\ upiirciLi
o Wvt}czne Zawafte W:

. Ustau,ie z, Cnia29 Iipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy, w rodzinie (Dz. tJ. z 20l5r.. poz. i390):

. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 20 l l r. rv snrar.rie stancialclu
podstarvolvych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dIa oilal prz9iłoc\,
rv rodzinie. krr,alifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowycir kierunktllv prolvadzenia
oddziaĄ,rł,ań koi:ekcyjno- edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzirlie orirz klvalitlkac.ii
rlsób p1,orvadzacl,ch oddziałyu,ania korekcyjno- edukacl,jne

. I{ra.jou1 Progratn Przęciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 20l4- 202a

. Wc_jelvódzl<i Ramowy Program Korekcyjno- Edukacyjny dla osób stosujących pizeilli_}c rv 1,ołlzinie.

3. Wl"nlagania Cotvczace osoby prowadzącej program korekcyjno- edukacljny:
. ukończotle studia II stopnia na jednym z kierunków: psl,chologia. pedagogika" pedago_tika spec_jalna.

nau]ii o rodzinie. politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opickuńczo-
rt,t,ciior,,.,alvcze_j. resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunkir uzupełnicltli,ln studialni
podyplorłowvtni rł, zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacj i :

. zaśrviarjczenie o ukończeniu szkoleń w zakręsie przeciwdziałania przenlocy rł rodzinie it tt_rllliarzc c(,
najrnniej l00 _vodzirr. w tym w wymiarze 50 godzin rł,zakresie prac,\/ z osobal-rli sti.ls,,ijac_, lt,,li 1.1,.,gli;r.
ri rodzillie:

. udokumentowany co najmniej 3-letni staz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

4. Wymagania dotyczące realizacji Programu:

pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz

. Łaczn1, czas Programu powinien obejmować 60 godzin zajęć grupotvl,ch i 1{} grłdzin spoilrań
in,Jy lr iduainvch z uczestnikami Programu.

" i\{ie.jsce rcalizac_ji Programu - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie lł,Wołou,ie.
, Wl,ko;la.ł,ca zoboriiązany jest do sporządzenia dokumentacji dotyczącej l,ea}izac.|i Proglalłu: iist,r

obęcnośii, sprau,ozdanie, udoliumentowanie rozmów indywidualnych ze spra\ł,cą przeinoc\.

" Tertnin ieaiizacji: kwiecień 2a19 r. - grudzień 2019 r.

5. OtŁ,rta polrinna ponadto zawierać:
. llai,lnonoelanr realizacji programu

, Wlcelre realizacji przedmiotu zatrudnienia w przeliczeniu na 1 godzinę szkolc-nit,wa (ze_gll|,{l\\i]}.

Pcrl:rna krlota winna być kwotą brutto.

6. Kr3,teria oceny oferty:
' lusr\ iadczcn ic,

7, Termin skladania ofert:
i)leitv naieżl., skladać rł,telminie do dnia 22 marca 20l9r., do godz. l5.00, osobiście lub poczta na adres
Pcl,"i,iatow,r-, Centrunl Pornoc_v Rodzinie w Wołowie ul, lnwalidów Wo.jennych 21^ 56- l00 Wołórł.

8. !nne informacje:
\\'szelkic inforrnac.je dotvczące rvl'w naboru są udzielane pod nulxęrem tel,71-389-53-00 il,. i9 w gccizinacll
7,30 i5.30


