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I

ZAPYTANIE

W

BEZPIECZN~EJ"
dotyczącą
przemocy w rodzinie i działań profilaktycznych,
które zostaną zrealizowane na

związku

przeciwdziałania
terenie Powiatu
Aspołecznych
ministrów

z

realizacją

Prudnickiego
Zachowań

projektu:

w ramach

"RAZEM

Rządowego

stycznia 2004r.- Prawo zamówień
Zm.) Powiatowe

Programu

" RAZEM BEZPIECZNIEJ"

z dnia 18 grudnia 2006r. oraz działając
publicznych

Centrum Pomocy

Ograniczanil

ustawionego

na podstawie

2. Przedmiot

uchwałą nr 218/2006

(tj. DZ. U. Z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późno

Rodzinie w Prudniku

zaprasza do składania

studium ( zajęcia prowadzone

nad ograniczeniem

ofert zgodnie z

I

przez 2 trenerór)

tematycznego

zjawiska przemocy w rodzinie obejmującego

swoim

zakresem:
Pomoc psychologiczną dorosłym ofiarom przemocy w rodzinie
-Mapa problemów przemocy w rodzinie
-Przemoc w rodzinie a alkohol
-Analiza mitów i stereotypów związanych z przemocą w rodzinie
-Postawy wobec przemocy- analiza osobistych doświadczeń
-Diagnoza sytuacji psychologicznej,
-Psychologiczne
sprawcą
-Kierunki

mechanizmy

socjalnej i prawnej ofiary przemocy

ofiarom przemocy w rodzinie

przepisów prawa w przeciwdziałaniu

Dziecko krzywdzone-

przemocy w rodzinie- prawo karne

diagnoza oraz formy pomocy

-Portret dziecka krzywdzonego

I

przemocy w rodzinie, dynamika interakcji pomięi zy ofiarą a

i zasady pomocy psychologicznej

-Stosowanie

oraz formy pomocy

-Przemoc seksualna wobec dzieci

i

rady

zamówienia:

120 godzinnego

dla osób pracujących

Przestępczości

art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29

warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym:
l.Zamawiający:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku.

przeprowadzenie

CENOWE

c
r
(.

-Konsekwencje
-Przesłuchanie

krzywdzenia
małoletniego

dzieci dla ich rozwoju i funkcjonowania
świadka w procedurach

w życiu dorosłym

karnych

-Pierwszy kontakt z dzieckiem krzywdzonym
-Interwencje w sytuacji krzywdzenia
-Wychowanie

dzieci- rodzic w roli sprawcy przemocy

bez przemocy

-Prawo rodzinne jako narzędzie przeciwdziałania
-Działania interwencyjne

krzywdzeniu

dzieci

wobec sprawcy przemocy domowej;

Psychologia kryzysu i traumy. Interwencja kryzysowa
-Podstawowe

zasady prowadzenia

interwencji kryzysowej-

osiąganie porozumieria

z osobami w

kryzysie
-Zespół Ostrego Stresu oraz Zespół Stresu Pourazowego

wg DSM ~IV - diagnoza i forma

pomocy
-Kryzys zagrożenia życia
-Lokalne zespoły interdyscyplinarne
-Planowanie

do spraw przemocy w rodzinie

strategii działania w przypadkach

przemocy w rodzinie

-Policjant pierwszego kontaktu sprzymierzeniec ofiar przemocy w rodzinie
-Procedura interwencji wobec przemocy "Niebieskie Karty"
-Praca zespołu interdyscyplinarnego
-Wypalenie zawodowe diagnoza oraz środki zaradcze
-Wypracowanie

mechanizmów

współpracy

3. Wymagania niezbędne od osób realizujących szkolenie stanowiące przedmiot zapytania:
- wykształcenie

wyższe- kierunkowe

- co najmniej 2 lata doświadczenia
- minimum jeden z realizatorów
przemocy

zawodowego,

musi posiadać certyfikat specjalisty w zakresie }1\omocy ofiarom
.

4. Sposób przygotowania oferty wraz z wymaganymi dokumentami

i oświadczeniami:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, czytelnie. Oferta powinna być
podpisana przez osobę upoważnioną

do reprezentowania

Wykonawcy

i umieszczona

I

zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis:,

w

"SZKOLENIE STUDIUM TEMATYCZNEGO DLA OSOB PRACUJĄCyąH
NAD
OGRANICZENIEM ZJAWISKS PRZEMOCY W RODZINIE OFERTA REZEM
BEZPIECZNIEJ" .
Oferta powinna być złożona z następującymi

załącznikami:

- kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających

wykształcenie

za zgodność z oryginałem

i podpisem osoby upoważnionej),

- kserokopie zaświadczeń

o ukończonych

posiadanych

kwalifikacjach

(kserokopia poświadczona

kursach, szkoleniach oraz kserokopie dokumentów

i umiejętnościach

(kserokopia poświadczona

o

za zgod I ość z

oryginałem i podpisem osoby upoważnionej),
- szczegółowe

CV (z uwzględnieniem

będą realizować przedmiot umowy,

dokładnego przebiegu kariery zawodowej)

osób, które

./

I

I

- szczegółowy

program zajęć grupowych,

- Wykonawca

zobowiązany

realizację przedmiotu

jest do podania w ofercie: cenę brutto za l godzinę zegarową na

zamówienia.

5. Miejsce realizacji zamówienia: miasto Prudnik- zamawiający
przeprowadzenie

przedmiotu

zamówienia

i zaplecze techniczne

zapewnia pomieszczenia

na

(m.in. f1ipchartl rzutnik).

6. Termin realizacji zamówienia: listopad- grudzień
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- zmian rozpoczęcia
niezależnie,

lub zakończenia

realizacji zamówienia jeżeli występują przyczyny od niego

nie znane w chwili publikowania

- dokonania zmian warunków
- unieważnienia

zapytania ofertowego,

zapytania ofertowego

oraz zakończenia

postępowania

w uzasadnionych

przypadkach,

bez wyboru ofert, w szczególnpści

gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych
sfinansowanie

I

w przypadku,

przez Zamawiającego

na

zamówienia.

8. Inne istotne warunki zamówienia:
- zamawiający

nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu,

- z Wykonawcą

zostanie zawarta umowa zlecenia, określająca prawa i obowiąz

- wynagrodzenie
zamówienia

płatne będzie Wykonawcy

i przedłożeniu

w terminie do 7 dni po wykonaniu

i każdej ze stron,
rzedmiotu

faktury/ rachunku.

9. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę z wymaganymi

dokumentami

należy złożyć w siedzibie Powiatowego

Cfntrum Pomocy

Rodzinie w Prudniku (pokój Nr 5) lub pocztą na adres Powiatowego Centrum ~omocy Rodzinie
w Prudniku ul. Kościuszki 55A, 48-200 Prudnik (w przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się
data jej wpływu do PCPR w Prudniku).
zamkniętej

Ofertę z wymaganymi

dokumentami

ndleży złożyć w

kopercie z dopiskiem "SZKOLENIE STUDIUM TEAMTYCZNtGO

DLA OSÓB

PRACUJĄCYCH NAD OGRANICZENIEM ZJAWISKA PRZEMOCY ~ RODZINIE
OFERTA RAZEM BEZPIECZNIEJ" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.10.2014
Za datę doręczenia

przyjmuje się datę wpływu dokumentów

Oferty, które wpłyną do PCPR po wyżej określonym
dokumentów nie wezmą udziału w postepowaniu.

do siedziby PCPR.

terminie lub bez komplet~ wymaganych

