
Specyfikacja szczegółowa konkursu na składanie ofert na realizację programu  

korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie 
 

Zadanie polegające na realizacji programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie zleca się 

w oparciu o art. 19 ust. 16 i art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009r., 

Nr 175, poz. 1362 z późń.zm.). 

Szczegółowe warunki składania ofert określone są w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (t. jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 234 poz. 1536). 

Szczegółowe warunki wraz ze wzorem oferty określone są w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz 

wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. (Dz. U. z 2011 r. Nr 06 poz. 25). 

Działalność powinna być prowadzona w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy     

w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493) art. 6 ust. 4 tejże ustawy. 

 

I. Przy wykonywaniu zadania z zakresu realizacji programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie podmiot oferujący do jego wykonania winien zapewnić specjalistyczne usługi pozwalające na 

zrealizowanie założonych celów, m. in.: 

- Psychedukację sprawców przemocy w rodzinie w kierunku zmian zachowań typu przemocowego na rzecz 

postawy partnerstwa i poszanowania wobec domowników, 

- Redukcję zachowań przemocowych, 

- Zwiększenie kontroli nad zachowaniami agresywnymi, 

- Kształtowanie odpowiedzialności za popełniane czyny przemocowe,  

- Naukę nowych sposobów rozwiązywania problemów, 

- Naukę prawidłowej komunikacji partnerskiej, 

- Naukę umiejętności korzystania ze wsparcia społecznego, 

- Trening umiejętności społecznych. 

 

II. Termin realizacji zadania: 

Realizacja programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie: 1 stycznia 2014 roku 

– 31 grudnia 2014 roku. 

III. Miejsce realizacji zadania: w miejscu prowadzenia działalności lub w miejscu pobytu sprawcy. 

IV. Instytucją, która będzie sprawować nadzór merytoryczny oraz w zakresie wydatkowania środków przyznanych                 

z budżetu powiatu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli. 

Odbiorcy projektu: mieszkańcy powiatu stalowowolskiego, osoby stosujące przemoc zgłaszające się dobrowolnie lub 

zobligowane wyrokiem sądu. 

 

Wymagania kadrowe: 

1. zespół terapeutyczny przygotowany merytorycznie do pracy w zakresie diagnozy i pomocy psychologicznej, 

2. zespół opiekuńczy przygotowany merytorycznie do pracy z osobami stosującymi przemoc, 

3. zespół przygotowany merytorycznie i posiadający certyfikat z zakresu „Niebieskiej Linii”. 

 

Oferty sporządzone wadliwie bądź niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji nie będą 

rozpatrywane ze względów formalnych.  

Oferty należy składać w zaklejonych, opieczętowanych kopertach z opisem: „Realizacja programu korekcyjno – 

edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie”, w siedzibie zamawiającego – w Starostwie Powiatowym                  

w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15 - sekretariat p. 108. 

Termin składania ofert upływa dnia 8 stycznia 2014 roku o godz. 8
00

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 stycznia 2013 roku o godz. 8
45

 w siedzibie zamawiającego, sala obrad p. 113. 


