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Nrbó. na stanowisko: Specjalista do przeprowadzenia programu korekcvino-edukacvjne€o d|a sPrawców

przemocv w rodzinie w 2022 r.

1. powiatowe centrum pomocy Rodzinie w wołowie poszukuje specjalisty do przeprowadzenia programu

korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie,

2. Forma zatrudnienia- umowfi cywilno - prawna

Przedmiotem umowy jest realLizaĄa przez Zleceniobiorcę Programu

w oparciu o wytyczne zawarte w:

. Ustawie zdniaż9lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz, U, z20l5L poz, l390):

. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia22lutę}o 20ll r, w sprawie standardu

podsta*owycr, ńg świadczónych pizez ipecjalistyczne_ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w

rodzinie, warir*acj] osób zatruónionych - iy"i, ośiodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia

oddziaływń to..p"j1no_"dukacyjnych'*ou"" osob stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji

o sob prowad zący ch oddziaĘwania korekcyj no-edukacyj ne

. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rokZOZż

. wojewódzki Ramowy program korekcyjno_ Edukacyjny dla osób stosujących przemoc

w rodzinie,

3. Wymagania doĘczące osoby prowadzącej program korekcyjno- edukacyjny:

. ukończone studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, Pedagogika sPecjalna,

nauki o rodzinie, poliiologia, 
-poliiologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki oPiekuńczo-

wychowawczej" resocjalizacji lub pracf socjalnej,. albo na..innym kierunku uzupełnionym studiami

pódyplomowyńi w 
"ńresie 

psychoiogii, pedagogiki, resocjalizacji

. zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdzińania przemocy w.rodzinie w wymiarze

co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 gołzin w zakresie praęy z osobmi stosującymi przemoc

w rodzinie
. udokumentowany co najmniej 3łetni staż pracy w instytucjach realizujących zadanła Aa rzęcz

ptzeciw dzińania przemocy w rodzinie,

4. Wymagania doĘczące realizacji Programu:

. Łączny czas Programu powinien obejmowac 80 godzin

indlłłidualnych z uczestnikami Programu

zajęć grupowych i 40 godzin spotkań

. Miejsce rea|izacjiprograrnu _ powiatowe centrum pomocy Rodzinie w wołowie

. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji óotyczącej realizacji Programu: listy

obecności, sprawozdanie, udokumentowanie rozmóW indpridualnych ze sprawcą przemoay oraz

monitoringu i ewaluacji,

. Termin realizacji: kwiecień 2022 - grudzięhż)Z2 r,

5. Oferta powinna ponadto zawierać:

. Harmonogram realizacji programu

. Wycenę realizacli przedmiotu zatrudnienia w przeliczeniu na l godzinę szkoleniową (zegarową),

Podana kwota winna być kwotą brutto,

6. Kryteria oceny oferty:
. doświadczenie
. cena

7. Termin skladania ofert:
oferty na|eży składac w terminie do dnia 6 kwietnia żO2ż r., do godz. 15.00, osobiście lub pocńa na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie ul, lnwalidów Wojennych 24,56,100 Wołow

8. Inne informacje:
Wszęlkie informacje dotyczące w/w naboru są udzielane pod numerem te1,71_389_53_00 wew,22 w godzinach

korekcyjno - edukacyjnego

7.30 _ 1 5.30
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