
OGŁOSZENIE 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie przystąpiło do realizacji 
programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 
Program ten będzie realizowany w związku z: 

„Powiatowym programem korekcyjno- edukacyjnym dla osób stosujących 
przemoc w rodzinie na lata 2015 – 2020” (Uchwała Nr VII/55/2015 Rady Powiatu w 
Radziejowie z dnia 29 czerwca 2015 r.). 

W związku z powyższym Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Radziejowie ogłasza nabór na trenerów (kobieta i meżczyzna) do prowadzenia w/w 
programu korekcyjno –edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 

1. Adres jednostki: 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
88-200 Radziejów 
ul. Kościuszki 58 
tel.(054) 285 35 43 
2. Czas trwania programu: 
Październik – grudzień 2016 r.(maksymalnie do 14 grudnia 2016 r.) 
3. Wymagania niezbędne: 
1)ukończone studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, 

pedagogika,pedagogika specjalna, politologia, politologia i nauki społeczne                       
w zakresie pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej 
albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie 
psychologi, pedagogiki, resocjalizacji, 

2) ukończone szkolenie 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, 

3) co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących na rzecz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

4) ukończone szkolenie dla trenerów programu „Bez przemocy” –                           
w przypadku realizacji programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących 
przemoc w rodzinie” na podstawie programu „Bez przemocy”. 

4. Wymagane dokumenty: 
1)kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie, 
2)kserokopia zaświadczeń o ukończonych szkoleniach, 
3)dokument potwierdzający co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach 

realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
4)oferta cenowa- koszt za godzinę usługi 
5)dane do korespodencji, w tym numer telefomu i adres e-mail. 
5.Forma i termin składania ofert: 
Wymagane dokumenty należy złożyć w Powiatowytm Centrum Pomocy 

Rodzinie w Radziejowie w zamknietej zaadresowanej kopercie lub przesłać pocztą na 
adres: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie, ul. Kościuszki 58,               
88-200 Radziejów 

w terminie do 05.10.2016 r. z dopiskiem „Dotyczy naboru na trenerów do 
prowadzenia programu korekcyjno –edukacyjnego dla osób stosujących przemoc na 
rok 2015 .” 

6.Ogłoszenie wyniku naboru. 
O wynikach ogłoszenia wszystkie osoby zostaną poinformowane pocztą 

elektroniczną. 
 
Radziejów, dn. 29.09.2016 r. 


