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Załącznik nr 1  
 

 

ROPS.VI.45.2.2019 
 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 2 kompleksowych usług szkoleniowych (dwa trzydniowe 

szkolenia, każdy blok tematyczny po 24 godziny) metodą warsztatowo – ćwiczeniową dla 40 

uczestników (2 grupy po 20 osób), pn.: 

A) „Zjawisko przemocy w rodzinie oraz sytuacja psychologiczna osób doznających tej 

przemocy, zachowania osób stosujących przemoc w rodzinie i możliwość pomocy”,  

B) „Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy”. 

 

Zadanie obejmuje: 

1) organizację i przeprowadzenie 2 szkoleń; 

2) zapewnienie wyspecjalizowanej kadry dydaktycznej; 

3) zapewnienie zaplecza techniczno - organizacyjnego szkoleń; 

- W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wymagana jest obecność opiekuna procesu 

szkoleniowego tj. przedstawiciela ze strony Wykonawcy (nie jest nim trener prowadzący szkolenie). 

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z organizacją szkoleń, zapewniając:  

salę, odpowiadającą standardom konferencyjno – szkoleniowym, która winna być przystosowana 

do liczby uczestników biorących udział w szkoleniu. Sala winna znajdować się w miejscu 

zakwaterowania. Miejsce organizacji szkoleń winno być dostosowane do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

4) przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych;  

- Wykonawca przygotuje zestawy egzemplarzy materiałów szkoleniowych dla wszystkich 

uczestników szkoleń i 1 przedstawiciela Zamawiającego oraz zapewni dla każdego uczestnika 

po jednej sztuce długopisu i brulionu piśmienniczego (min. 30 kartek A4). 

5) zapewnienie wyżywienia dla uczestników szkolenia, 1 prowadzącego szkolenie, 1 przedstawiciela 

Wykonawcy oraz 1 przedstawiciela Zamawiającego, obejmującego: 

 - pierwszego dnia – 1 obiad, 1 kolacja, 3 przerwy kawowe, 

 - drugiego dnia – 1 śniadanie, 1 obiad, 1 kolacja, 3 przerwy kawowe, 

 - trzeciego dnia – 1 śniadanie, 1 obiad, 1 przerwa kawowa, 

 Śniadania i kolacje - podane w formie „stołu szwedzkiego”, powinny zawierać przynajmniej:  

patery wędlin, patery serów, min. 1 danie na ciepło, świeże warzywa (pomidory, ogórki, sałata), 
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sałatki, pieczywo (chleb, bułki z mąki pełnoziarnistej i białej), masło, jajka, 2 rodzaje jogurtów, musli 

+ ciepłe mleko do musli, herbata, kawa, mleko, cukier, cytryna, ciasto, owoce sezonowe.  

 Obiad dwudaniowy z możliwością wyboru – dwie zupy, danie wegetariańskie oraz dwa rodzaje 

mięs, ziemniaki i kasza, dwa rodzaje surówek, dwa rodzaje soków (100% soku z owoców – nie 

napoje) podawanych w szklanych dzbankach oraz woda mineralna gazowana i niegazowana. 

 Przerwa kawowa – podczas przerw kawowych podane będą: kawa, herbata, cukier, mleko 

do kawy, cytryna, ciasto i owoce, woda niegazowana i gazowana, soki owocowe (nie napoje). 

6) zapewnienie zakwaterowania dla 20 uczestników szkoleń, 1 przedstawiciela Wykonawcy, 

1 prowadzącego szkolenie oraz 1 przedstawiciela Zamawiającego: 

 - nocleg w 9 pokojach dwuosobowych oraz 5 pokojach jednoosobowych z łazienkami 

w obiekcie o standardzie hotelu co najmniej trzygwiazdkowego położonego na terenie województwa 

lubuskiego. Należy przewidzieć możliwość dojazdu komunikacją publiczną.  

7) Wykonawca przeprowadzi ankietę ewaluacyjną dla każdego ze szkoleń, która będzie uwzględniać 

ocenę dokonaną przez uczestników szkolenia i przekaże ją Zamawiającemu najpóźniej na 7 dni 

po zakończeniu każdego ze szkoleń. 

8) Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu w ciągu 7 dni od zakończenia szkolenia raport 

końcowy z realizacji każdego ze szkoleń. 

9) Zapewnienie grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla uczestników 

szkoleń. 

2. W ramach przedmiotu zamówienia: 

Wykonawca zrealizuje 2 szkolenia metodą warsztatowo – ćwiczeniową na podstawie 

praktycznych przykładów istniejących już rozwiązań, w oparciu o następujące bloki tematyczne: 

2.1. „Zjawisko przemocy w rodzinie oraz sytuacja psychologiczna osób doznających tej 

przemocy, zachowania osób stosujących przemoc w rodzinie i możliwość pomocy”, m.in.: 

a) Diagnoza sytuacji i pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie; 

b) Osobiste postawy wobec przemocy w rodzinie; 

c) Mechanizmy psychospołeczne towarzyszące przemocy; 

d) Konsekwencje doświadczania przemocy w rodzinie – portret psychologiczny osób doznających 

tej przemocy (omówienie procesu wtórnej wiktymizacji, syndromu wyuczonej bezradności); 

e) Strategie postępowania osób stosujących przemoc w rodzinie zmierzające do usprawiedliwienia 

swego zachowania, źródła przemocy, psychologia osób stosujących przemoc; 

f) Możliwości pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie (wyróżnienie etapów pomagania 

– interwencja, pomoc psychospołeczna, interwencja kryzysowa, terapia, itp.); 
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g) Oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie (programy oddziaływań 

korekcyjno-edukacyjnych, programy psychologiczno-terapeutyczne, terapia uzależnień, 

działania karne itd.). 

 

2.2. „Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy”, m.in.:  

a) Omówienie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 1390 z poźn. zm.), aktów wykonawczych do ustawy oraz Krajowego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020; 

b) Omówienie przepisów karnych, w szczególności rodzajów przestępstw, do których najczęściej 

dochodzi w rodzinie; 

c) Podstawowe zagadnienia prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz cywilnego użyteczne 

w prawach dotyczących przemocy w rodzinie i wykonywania władzy rodzicielskiej; 

d) Podstawy prawa medycznego, w tym zagadnienia dotyczące zasad udzielania świadczeń 

zdrowotnych ofiarom przemocy, zachowania tajemnicy medycznej, wydawania zaświadczenia 

lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych ze stosowaniem przemocy;  

e) Umiejętność przygotowania wybranych pism (m.in. wniosku o podjęcie czynności procesowych 

przez sąd opiekuńczy, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wniosku 

o przyznanie świadczenia czy zasiłku); 

f) Odpowiedzialność służb za niedopełnienie działań w sytuacji przemocy w rodzinie. 

W każdym szkoleniu przewiduje się udział 20 uczestników, 1 prowadzącego, 1 przedstawiciela 

Wykonawcy oraz 1 przedstawiciela Zamawiającego. 

3. Termin, program, harmonogram i miejsce szkolenia: 

Wstępne terminy realizacji szkolenia:  

a) „Zjawisko przemocy w rodzinie oraz sytuacja psychologiczna osób doznających tej przemocy, 

zachowania osób stosujących przemoc w rodzinie i możliwość pomocy”, termin: 4 listopada – 

15 listopada 2019 r. (trzy kolejne dni robocze); 

b) „Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy”, termin: 9 grudnia - 13 grudnia 2019 r. (trzy 

kolejne dni robocze). 

Miejsce realizacji szkoleń: województwo lubuskie  

Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia do zaakceptowania Zamawiającemu 

programu i harmonogramu szkolenia w terminie 14 dni przed jego rozpoczęciem, uwzględniając czas 

i godziny trwania zajęć, przerwy obiadowe i kawowe. 

4. Kwalifikacje kadry dydaktycznej: 

Osoby prowadzące szkolenie powinny posiadać następujące kwalifikacje: 
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4.1. ukończone studia wyższe na jednym z kierunków: prawo, pedagogika, pedagogika specjalna, 

pedagogika opiekuńczo–wychowawcza, resocjalizacja, praca socjalna, psychologia, politologia, 

politologia i nauki społeczne, socjologia, polityka społeczna, nauki o rodzinie; 

4.2. w przypadku ukończenia studiów wyższych na innych kierunkach niż wymienione w pkt. 4.2, 

dopuszczalne są kwalifikacje uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, 

organizacji pomocy społecznej1, pedagogiki, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, 

pedagogiki specjalnej lub resocjalizacji; 

4.3. ukończone specjalistyczne szkolenia w wymiarze nie mniejszym niż 100 godzin dydaktycznych 

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub co najmniej 5-letnie doświadczenie 

w pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

4.4. blok o tematyce prawnej powinny prowadzić osoby z wyższym wykształceniem prawniczym 

posiadające co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie w zakresie udzielania pomocy prawnej. 

5.  Oświadczenie Wykonawcy. 

Potwierdzenie prawidłowości spełnienia kwestii kadry leży po stronie Wykonawcy. 

6.  Rekrutacja uczestników szkolenia po stronie Zamawiającego. 

Uczestnikami szkolenia będą przedstawiciele instytucji, którzy zajmują się przeciwdziałaniem przemocy 

w rodzinie na terenie województwa lubuskiego w szczególności z: 

- jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar 

przemocy w rodzinie; 

- organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości (Policji, Żandarmerii Wojskowej, straży miejskich, 

prokuratorów, sędziów, kuratorów sadowych, Służby Więziennej itd.); 

- ochrony zdrowia (lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych itd.); 

- oświaty (nauczycieli, nauczycieli przedszkolnych, pedagogów szkolnych, psychologów, pracowników 

poradni psychologiczno – pedagogicznych itd.); 

- gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych; 

- instytucji, kościołów i związków wyznaniowych oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz na rzecz jej ochrony. 

 

Lista uczestników zostanie utworzona na podstawie pisemnych zgłoszeń przesłanych na adres siedziby 

Zamawiającego.  

 

 

                                                 
1 W przypadku studiów podyplomowych z organizacji pomocy społecznej równorzędnie traktowane jest 

ukończenie szkolenia z zakresu specjalizacji z organizacji pomocy społecznej. 


