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Opis przedmiotu zamówienia części 3 zamówienia 

 

Usługa opracowania diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie na terenie województwa 

mazowieckiego 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie na 

terenie województwa mazowieckiego. 

 

2. Cel przedmiotu zamówienia jest: Poszerzenie wiedzy mieszkańców województwa 

mazowieckiego, w tym zainteresowanych służb na temat zjawiska przemocy w rodzinie. 

 

3. Zakres diagnozy: 

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Oferent zobowiązany będzie do opracowania 

diagnozy zawierającej:  

a) Wprowadzenie i słownik pojęć z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

b) Określenie skali problemu przemocy w rodzinie na terenie województwa mazowieckiego  

w oparciu o dostępne dane, z uwzględnieniem danych dotyczących liczby rodzin objętych 

pomocą z powodu przemocy w rodzinie, z podziałem na obszary miejskie, wiejskie 

województwa mazowieckiego (podział na gminy, powiaty) oraz teren m. st. Warszawy. 

Wskazanie obszarów z terenu województwa mazowieckiego najbardziej zagrożonych 

występowaniem zjawiska przemocy w rodzinie. Doświadczanie i stosowanie przemocy - 

formy przemocy. Świadomość występowania przemocy domowej w otoczeniu. 

Uwarunkowania występowania przemocy w rodzinie, cechy demograficzne, związki  

z alkoholem, doświadczenia przemocy w rodzinie.  

c) Diagnozę postaw społecznych wobec problemu przemocy w rodzinie na podstawie 

dostępnych danych. 

 Stereotypowe przekonania dotyczące rodziny i przemocy w rodzinie; 

 Dopuszczalność stosowania przemocy, skłonność do jej usprawiedliwiania. 

d) Przedstawienie zasobów instytucjonalnych z obszaru przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie z terenu województwa mazowieckiego, również z uwzględnieniem organizacji 

pozarządowych działających na rzecz rodzin zagrożonych występowaniem przemocy. 

Zakres, formy i dostępność oferty. 

e) Procedura Niebieskiej Karty – przedstawienie aktualnych danych statystycznych od roku 

2016; 

f) Analiza SWOT zjawiska przemocy w rodzinie na terenie województwa Mazowieckiego, 

określająca mocne i słabe strony analizowanego problemu, bariery i rekomendacje 

przyczyniające się do zmniejszenia skali problemu i jego skutków. Analiza SWOT powinna 

być opracowana na podstawie zgromadzonych danych w tracie opracowywania diagnozy. 

 

4. Wymagania odnośnie eksperta. 

 Wykształcenie wyższe; 
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 Posiada doświadczenie w diagnozowania problemów społecznych lub realizacji badań 

społecznych. 

 

 

5. Termin realizacji zamówienia: 

Przedmiot umowy zostanie zrealizowany do 10 grudnia 2018 r. 

 

6. Format dokumentu diagnozy 

Opracowany materiał należy dostarczyć do Zamawiającego w formie elektronicznej mailowo 

oraz na nośniku danych (np. pendrive, płyta cd) w formacie umożliwiającym publikowania na 

stronach internetowych i w wersji papierowej (format A4) 2 egzemplarze oprawione w sztywnej 

okładce. 

Diagnoza powinna być napisana czcionką Arial o rozmiarze 12, interlinia 1,5.  

Diagnoza powinna mieć od 50 do 100 stron. 


