
zał. 1 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

      Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia na terenie miasta Łodzi, dla 23 osób  

      w wymiarze 8 godzin z uwzględnieniem przerw na posiłek, metodą seminaryjną. 

 

      Zakres merytoryczny szkolenia: 

 

a) Profilaktyka przemocy, zasady prowadzenia oddziaływań uprzedzających wystąpienie 

zjawiska przemocy: 

- kreowanie pozytywnego wizerunku rodziny i wzmacnianie rodzinnych wartości, 

- metodyka pracy z rodzinami zagrożonymi przemocą, 

- zasady, metody, formy pracy profilaktycznej i edukacyjnej w obszarze 

przeciwdziałania przemocy. 

b) Etapy pracy z osobami doznającymi przemocy i stosującymi przemoc: 

- diagnoza sytuacji i stopnia zagrożenia, 

- diagnoza potrzeb członków rodziny z problemem przemocy – w tym osób 

doznających przemocy, dzieci krzywdzonych, osób stosujących przemoc, 

- metody interwencji, 

- udzielanie wsparcia i pomoc psychologiczna, prawna, socjalna, pedagogiczna, 

- monitorowanie sytuacji w rodzinie. 

c) Przemoc wobec dziecka: 

- diagnoza sytuacji dziecka/dzieci w rodzinie z problemem przemocy, 

- dziecko krzywdzone, 

- dziecko jako świadek przemocy, 

- pomoc psychologiczno-pedagogiczna, prawna dziecku krzywdzonemu, 

- metody interwencji w przypadku przemocy stosowanej wobec dziecka/dzieci 

przez osoby najbliższe, 

- postępowanie z rodzicami stosującymi przemoc wobec dziecka/dzieci, 

- reprezentacja dziecka w procedurze „Niebieskiej Karty”, 

- rola przedstawicieli służb i instytucji w rozpoznawaniu symptomów 

krzywdzenia dziecka i przeprowadzaniu interwencji, 

- monitorowanie sytuacji dziecka. 

d) Przemoc wobec osób starszych i niepełnosprawnych: 

- skala zjawiska przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych, 

- diagnoza sytuacji osób krzywdzonych zależnych od innych, 

- szczególne potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych w obszarze 

bezpieczeństwa oraz pomocy socjalnej, prawnej i psychologicznej. 

     e) Koordynacja podejmowanych interdyscyplinarnie działań: 

- zasady, formy, metody, narzędzia prowadzenia lokalnej diagnozy skali zjawiska 

przemocy, 

- ustalanie odsetka populacji rodzin zagrożonych przemocą. 

 

Inne informacje istotne do przeprowadzenia postępowania: 

a. Zamawiający wymaga, aby szkolenie odbyło się jednorazowo przez 6 godzin 

zegarowych, raz w tygodniu (przerwy na posiłek nie wlicza się do czasu trwania zajęć) 

w dniu roboczym. Zajęcia nie mogą rozpoczynać się wcześniej niż o godzinie 8:00, a 

kończyć nie później niż o godzinie 16:00. Nie dopuszcza się możliwości 

organizowania szkolenia w sobotę lub w niedzielę; 



b. Wykonawca zapewnia materiały dydaktycznych dla każdego uczestnika szkolenia;  

c. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przekazania Zamawiającemu  

do akceptacji, w dniu podpisania umowy, harmonogramu szkolenia zawierającego  

w szczególności ilość godzin oraz bloki tematyczne; 

d. Nieodpłatne wydanie uczestnikom szkolenia zaświadczenia o jego ukończeniu, 

zaświadczanie powinno zawierać: dane uczestnika, dane podmiotu realizującego 

szkolenie, okres w jakim przeprowadzano szkolenie a także dane dotyczące liczby 

godzin szkolenia; 

e. Przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej (wzór ankiety musi być przekazany  

do akceptacji Zamawiającemu w dniu podpisania umowy) na zakończenie zajęć 

zawierającej ocenę uczestników szkolenia, co do jakości oraz zakresu merytorycznego 

szkolenia, a także pozwalającej na zdiagnozowanie dalszych potrzeb szkoleniowych 

uczestników szkolenia - opracowanie wyników ewaluacji i przekazanie ich wraz  

z ankietami w terminie 7 dni od zakończenia szkolenia Zamawiającemu; 

f. Zapewnienie uczestnikom szkolenia dostępu do podstawowych urządzeń i sprzętu 

(krzesło, stół) oraz innego sprzętu wykorzystywanego w trakcie uczestnictwa  

w szkoleniu; 

g. Zapewnienie posiłków (zestawów obiadowych) oraz serwisu kawowego rozumianego 

jako zapewnienie napojów zimnych i/lub ciepłych przez cały czas trwania szkolenia 

dla uczestników szkolenia: 

h. Zajęcia odbywać się będą w sali konferencyjnej na terenie miasta Łodzi z dogodnym 

dojazdem środkami komunikacji miejskiej. Nie dopuszcza się usytuowania sali 

szkoleniowej w piwnicach i suterenach. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić 

odpowiednie warunki lokalowe i socjalne z odpowiednim oświetleniem z dostępem  

do światła dziennego, w zależności od pory roku – ogrzewaniem w okresie jesienno - 

zimowym i wentylacją w okresie letnim; dostępem do toalety i bieżącej, ciepłej wody 

- sala konferencyjna musi być wyposażona w sprzęt audiowizualny tj. projektor oraz 

ekran projekcyjny, tablicę suchościeralną i/lub flipchart z zapasem kartek. 

Ponadto pomieszczenie musi spełniać warunki wynikające z przepisów BHP  

oraz PPOŻ. 

 

 


