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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Opracowanie Wojewódzkiego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 wraz  

z załącznikami: Ramowym Programem Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 

2021-2025 oraz  Ramowym Programem Odziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla 

Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2021-2025”. 

 

2. Celem przedmiotu zamówienia jest: „Opracowanie Wojewódzkiego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 wraz  

z załącznikami: Ramowym Programem Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 

2021-2025 oraz  Ramowym Programem Odziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla 

Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2021-2025”. Opracowanie będzie 

stanowiło kontynuację Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie na lata 2017-2020. 

 

3. Zakres opracowania: 

1) Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025: 

a) opracowanie diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie, w tym wskazanie definicji (wraz 

z rozróżnieniem form przemocy, podaniem przyczyn powstawania przemocy oraz 

wskazaniem form wsparcia instytucjonalnego), skali (w aspekcie wojewódzkim oraz 

ogólnopolskim), mierników zjawiska przemocy w rodzinie oraz wykazanie źródeł 

danych. 

b) dokonanie oceny powyższego zjawiska wraz z zaprezentowaniem wniosków, uwag 

oraz rekomendacji (harmonogram, cele, działania na lata 2021-2025). 

2) Ramowy Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025: 

a) opracowanie definicji i podstaw prawnych ramowego programu ochrony ofiar przemocy 

w rodzinie oraz zasad realizacji programu 

b) opracowanie założeń programu ochrony ofiar przemocy w rodzinie 

c) przedstawienie modelu budowy programu wraz z opisaniem poszczególnych 

elementów modelu w tym:  

- diagnoza zjawiska; 

- cele programu; 

- działania; 

- adresaci programu; 

- realizatorzy programu; 

- zasady realizacji programu; 

- źródła finansowania; 

- monitoring i ewaluacja. 
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3) Ramowy Program Odziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących 

Przemoc w Rodzinie na lata 2021-2025: 

a) wskazanie definicji w przemocy w rodzinie w aspekcie prawnym wraz z podstawą 

prawną programu 

b) wskazanie realizatorów programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób 

stosujących przemoc wraz z koniecznymi kwalifikacjami 

c) zdefiniowanie adresatów programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób 

stosujących przemoc, programu rekrutacji oraz zawarcie rekomendacji 

d) opracowanie założeń realizacji programu 

e) przedstawienie schematu organizacyjnego programu: 

- diagnoza środowiska lokalnego; 

- cele główne i szczegółowe programu 

- działania; 

- przeszkody realizacji programu; 

- harmonogram i zasady realizacji programu; 

- prognoza: czas trwania programu, terminy osiągnięcia celów; 

- finasowanie i budżet programu; 

- ewaluacja programu.   

 

4. Wymagania odnośnie eksperta: 

- wykształcenie wyższe z tytułem naukowym minimum doktor, 

- doświadczenie dydaktyczne na wyższej uczelni minimum 3 lata, 

- umiejętność budowania metodologii i przygotowywania narzędzi badawczych, 

- umiejętność budowania programów lokalnych i regionalnych, 

- umiejętność analizy materiałów źródłowych dostępnych w raportach, analizach, literaturze 

naukowej, 

- autorstwo lub współautorstwo minimum 3 publikacji naukowych z zakresu polityki 

społecznej, psychologii, socjologii, pracy socjalnej, pedagogiki lub 3 artykułów naukowych, 

w których poruszana została problematyka z zakresu przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie. 

 

5. Termin realizacji zamówienia:  

Wykonawca wykona w całości Przedmiot umowy i dostarczy do Zmawiającego do dnia  

30 października 2020 r. 

 

6. Format dokumentu: 

Opracowany materiał należy dostarczyć do Zamawiającego w formie elektronicznej 

mailowo oraz na nośniku danych (np. pendrive) w formacie umożliwiającym publikowanie 

na stronach internetowych i w wersji papierowej (format A4). Opracowanie Programu 

powinno być napisane czcionką Arial o rozmiarze 12, interlinia 1,5. Materiał musi być 

sporządzony poprawnie pod względem stylistycznym i ortograficznym. 

 

7. Ramowy harmonogram prac 

1) Wykonawca przekaże projekt Przedmiotu umowy nie później niż w terminie 30 dni licząc 

od dnia podpisania umowy. 
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2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie lub e-mailem, w terminie nie dłuższym 

niż 3 dni, licząc od dnia dostarczenia projektu Przedmiotu umowy o jego przyjęciu lub nie 

przyjęciu lub uzależnieniu przyjęcia od wykonania przez Wykonawcę wskazanych przez 

Zamawiającego zmian (poprawek, uzupełnień) w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie. 

3) Wykonawca naniesie zmiany (poprawki, uzupełnienia), wskazane przez Zmawiającego  

w terminie 2 dni licząc od dnia poinformowania przez Zamawiającego o nie przyjęciu 

projektu. W przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę zmienionego projektu 

Przedmiotu umowy (zmian wprowadzonych przez Zamawiającego), Zamawiający ma 

prawo naliczyć kary umowne w wysokości 2% wynagrodzenia Wykonawcy za każdy dzień 

opóźnienia. 

4) Zamawiający dokona oceny zmienionego projektu Przedmiotu umowy i zawiadomi 

Wykonawcę o przyjęciu projektu w terminie 2 dni licząc od dnia dostarczenia zmienionego 

projektu. 

5) Zamawiający powiadomi Wykonawcę o ostatecznej akceptacji projektu drogą mailową. 

 


