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Nabór realizatorów do prowadzenia 
Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie  

 
 
W związku z realizacją programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie, na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015r. poz. 1390) oraz uchwały Nr XLI/971/2014 Rady Miejskiej  

w Bielsku-Białej z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie Miejskiego programu oddziaływań korekcyjno-

edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2014-2020,  

 

 

ogłaszam nabór na realizatorów 

Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 

  

 

Adresaci i założenia organizacyjne Programu: 
Adresatami Programu są osoby pełnoletnie stosujące przemoc w rodzinie, które identyfikują się ze 

stosowaniem przemocy, a w szczególności: 

- osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd 

warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach 

korekcyjno-edukacyjnych; 

- osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu 

lub narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków 

zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie 

podstawowej terapii; 

- osoby, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie korekcyjno-

edukacyjnym. 

Program realizowany będzie w formie konsultacji indywidualnych i zajęć grupowych, przy czym 

zakłada się, iż podstawową formą pracy korekcyjnej będą zajęcia grupowe. 

Konsultacje i zajęcia grupowe będą przeprowadzane w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Bielsku-Białej.  

Program ma być realizowany przez dwie osoby.  

Zakłada się, iż realizacja  Programu w związku z niniejszym naborem rozpocznie się w marcu  br.,  

a zakończy najpóźniej w czerwcu br. 

 
Oferty składane przez potencjalnych realizatorów powinny zawierać następujące dokumenty: 

1. kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenia zawodowe, tj.: 

a) list motywacyjny i życiorys; 

b) kopia dokumentów potwierdzających ukończenie studiów II stopnia na jednym z kierunków: 

psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki 

społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, 

albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, 

pedagogiki, resocjalizacji; 



c) kopia dokumentów potwierdzających ukończenie szkoleń w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze  

50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie; 

d) kopia dokumentów potwierdzających co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach 

realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

2. Odpis z właściwego rejestru lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta  

(w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej); w takim przypadku należy przedłożyć 

wykaz osób mających realizować wskazany Program oraz kopię dokumentów, o których mowa  

w pkt 1 lit. b i c, dotyczących wspomnianych osób.   

3. Dokument zawierający ramowy program zajęć oraz informację wg jakiego modelu będzie 

prowadzony Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie, jaka ilość 

godzin jest przewidziana na realizację programu, ile cykli. Program winien uwzględniać wskazówki 

zawarte w zaleceniach Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Katowicach z dnia 1 września 2014r. dotyczących realizacji programów oddziaływań korekcyjno-

edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie województwa śląskiego,  

z uwzględnieniem ich modyfikacji obowiązujących od dnia 5 stycznia 2016r.  

4.  Dokument zawierający opis zasad, narzędzi monitoringu i ewaluacji Programu. 

Osoby wybrane zostaną zobowiązane do przedłożenia do wglądu oryginałów dokumentów  
o których mowa w pkt 1 lit b i c.  
 
Termin i miejsce składania ofert 

Termin składania ofert do dnia 28.02.2017r.  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 

Sekretariat III piętro 

ul. K. Miarki 11 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty nabór realizatorów Programu 

korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie”.  

Oferty można składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (w miejscy wskazanym 

powyżej) lub listownie (decyduje data wpływu oferty do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej). 

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.  

Informacja o wyborze oferty będzie przekazana uczestnikom przez pracownika Zespołu Profilaktyki, 

Rozwiazywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemowy w Rodzinie drogą telefoniczną 

lub – w razie niemożności skontaktowania się w ten sposób – drogą elektroniczną (e-mail). Ponad to 

informacja taka zostanie zamieszczona na stronie biuletynu informacji publicznej tutejszego 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.  

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych  

(Dz.U. z 2016r. poz. 922) informuję, iż przekazane przez osoby ubiegające się o realizację programu 

korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie dane osobowe będą 

przetwarzane przez administratora danych: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Bielsku-

Białej przy ul. K. Miarki 11, dla celów związanych z realizacją wspomnianego programu (dane 

osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie 

danych osobowych). W przypadku chęci wzięcia udziału w niniejszym naborze podanie danych 

osobowych jest obowiązkowe i wynika z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,  

a także związane jest z prawidłowym wykonaniem umowy (oznaczeniem strony, rozliczeniem 

zgodnym z treścią umowy), zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Osobom przysługuje prawo 

wglądu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania, a z uprawnienia tego mogą skorzystać  

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. K. Miarki 11 albo drogą pocztową. 



 
Oferty będą oceniane według następujących kryteriów: 
1. Zawartość merytoryczna oferty dotycząca realizowanego zadania (IP1)                                 45 pkt. 
2. Doświadczenia związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  

w tym współpracy z instytucjami oraz pracą z rodziną dotkniętą przemocą (IP2)                  40 pkt. 
3. Cena (IP3)                                                                                                                                             15 pkt. 

           ------------------- 
                  100 pkt. 
IP1- ilość punktów uzyskana w kryterium zawartości merytorycznej oferty, 
IP2- ilość punktów uzyskana w kryterium doświadczenie, 
IP3- ilość punktów uzyskana w kryterium cena, 
KIP- końcowa ilość punktów 
KIP= IP1+IP2+IP3 
 

1. Zawartość merytoryczna oferty (IP1) - 45 pkt: 
 
a/ Zamawiający będzie oceniał spójną i logiczną koncepcję konkretnych działań zmierzających do 
realizacji celu  0-15 pkt. 
b/ Zamawiający będzie oceniał stopień praktycznej przydatności zaproponowanej metody (modelu) 
planowanych działań- 0-15 pkt. 
c/ Zamawiający będzie oceniał czy zaproponowane rozwiązanie w zakresie monitoringu i ewaluacji 
programu pozwoli na systematyczne gromadzenie i analizowanie informacji umożliwiając regularną 
kontrolę podejmowanych działań 0-15 pkt. 
 
2. Doświadczenia związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  
w tym współpracy z instytucjami oraz pracą z rodziną dotkniętą przemocą (IP2)  - 40 pkt: 
  
a/ Ocena w ramach tego kryterium zostanie dokonana w oparciu o wykaz usług sporządzony przez 
wykonawcę, zawierający przedmiot zamówienia, datę wykonania usługi oraz podmiot, na rzecz 
którego usługa ta została wykonana. 
b/ Oceniane (punktowane) będą tylko usługi  poparte poświadczeniem należytego wykonania. 
Za każdą należycie wykonaną usługę wykonawca otrzyma 10 pkt, a za 4 i więcej-40 pkt,  
z zastrzeżeniem że ogólna liczba wykonanych poświadczonych  usług ma znaczenie w przypadku  
o którym mowa w pkt 3 (kryterium doświadczenia). 
 
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały 
wcześniej wykonane, Wykonawca ma obowiązek przedłożenia poświadczeń.      
     
3. Cena (IP3) - 15 pkt: 
 
Oferta z najniższą ceną 
------------------------------x 15 
Badana oferta     
 
W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez osoby biorące udział w naborze, wybrana 
zostanie oferta która została złożona przez dwie osoby łącznie, a w przypadku większej ilości takich 
ofert decydujące będzie kryterium doświadczenia.   
 

 

Rozstrzygnięcie wyboru oferty nastąpi do dnia 2 marca 2018r.  

 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:  
(33) 49 92 505. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


