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POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZIKE 
u. Dąbrowskiego 46, 89-100 Nakło nad Notecią 
woj. kujawsko-oornorside. tel. 52 325 17 24 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NAKLE NAD NOTECIĄ 

SERDECZNIE ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE PROGRAMU KOREKCYJNO-

EDUKACYJNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE. 

Zamawiający: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

89-100 Nakło nad Notecią, ul. Dąbrowskiego 46. 

tel. 52 325 17 24, 536-928-218 

NIP: 5581724333 

REGON: 093089594 

Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu w terminie od września do 
grudnia 2022r. Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc 
w Rodzinie (zwany dalej „Programem"), zgodnie z zasadami określonymi w: 

• Ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2021r.poz. 1249 
tj.), 

• Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie 
standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla 
ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych 

kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących 

przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-
edukacyjne (Dz.U. 2011r. Nr 50, poz. 259), 

• Programie Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie 
na lata 2021-2025, będącego załącznikiem do Uchwały Nr XXV/199/2020 Rady Powiatu 
Nakielskiego z dnia 16 grudnia 2020r., 

• Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022, przyjętego Uchwałą 

Nr 183 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ustanowienia Krajowego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022. 

Charakterystyka usługi: 

1. Program skierowany jest do grupy liczącej 12 uczestników. 

2. Program będzie obejmował łącznie 60 godzin. Zajęcia prowadzone będą w formie zajęć 

grupowych (50 godzin zegarowych) i 3 spotkań indywidualnych — kwalifikacyjnych (10 godzin 

zegarowych). Podczas spotkań indywidualnych Wykonawca przeprowadzi diagnozę cech 

osobistych uczestników, istotnych w pracy korekcyjnej oraz sporządzi plan pracy z każdą 

zakwalifikowaną osobą. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia zajęć z uczestnikami Programu osobiście. 

4. Naboru uczestników do Programu dokonuje zamawiający przy współpracy z Wykonawcą. 

5. Program musi być realizowany przez dwie osoby równocześnie — mężczyznę i kobietę. 

6. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty na realizację części Programu. 

7. Zamawiający zapewnia: salę na spotkania indywidualne, salę do realizacji zajęć grupowych 

oraz niezbędne materiały biurowe i sprzęt do prowadzenia Programu (np. papier, flipchart, 

usługa ksero). Ponadto Zamawiający zapewni uczestnikom i trenerom catering w postaci — 

wody, kawy, herbaty, ciastek. 



8. Kwalifikacje osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne powinny być zgodne 
z wymogami określonymi w § 9 lub § 10 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez 
specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób 
zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań 

korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób 
prowadzących oddziaływania korekcyjno - edukacyjne. 

9. Wykonawca zapewnia materiały edukacyjne. Należy opracować w formie dokumentu reguły 

uczestnictwa w Programie podpisane czytelnie przez uczestników w formie kontraktu 

indywidualnego. 

10. Wykonawca przygotowuje konspekt zajęć i realizuje go w trakcie prowadzenia Programu, 

zgodnie z celami Programu. 

11. Wykonawca sporządza listy obecności uczestników oraz prowadzi indywidualne karty 

przebiegu Programu. 

12. Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w zakresie prowadzenia Programu oraz w trakcie trwania Programu monitorować 

jego efekty pod względem zaplanowanych założeń i rezultatów oraz zachowań uczestników 

związanych z przemocą. 

13. Zamawiający przed rozpoczęciem Programu podpisuje z Wykonawcą umowę o dzieło, 

gwarantując odpowiednie wynagrodzenie dla prowadzących. 

14. Zajęcia powinny zakończyć się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu Programu. 

15. Zamawiający we współpracy z Wykonawcą oraz instytucjami właściwymi miejscowo dla 

zamieszkania uczestnika Programu zobowiązany jest do działań monitorujących 

i ewaluacyjnych, tj. analiza merytoryczna zawartości Programu, analiza ankiet oraz sytuacji 

sprawcy przemocy do trzech lat po realizacji Programu. 
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