
Uchwała Nr XII/93/2011 
Rady Powiatu Namysłowskiego 
z dnia 26 października 2011 r.  

   
 

w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Namysłowskim na lata 2011-2013 

  
   

 Na podstawie art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), w związku          
z art. 112 ust. 13 ustawy z dnia 12 marca 2044 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 
175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.                    
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)  
Rada Powiatu Namysłowskiego uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Przyjmuje się Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie w Powiecie Namysłowskim na lata 2011-2013 stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały. 
 

§ 2 
 
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Namysłowskiego. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 

 
 

Wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Namysłowskiego 

 
Sławomir Gradzik 
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Wprowadzenie  
 
 
 

Problem przemocy w rodzinie w świadomości społecznej był dotychczas 

mało znany i marginalizowany. Pomimo wielu kampanii społecznych, 

konferencji, dyskusji i debat przemoc w rodzinie jest nadal traktowana jako 

temat wstydliwy. Dlatego teŜ bardzo trudno ją zbadać, czy o niej rozmawiać.    

W opinii społecznej funkcjonuje w dalszym ciągu wiele stereotypów i mitów na 

temat przemocy. Skala tego zjawiska powoduje, Ŝe temat przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie powinien zostać uwzględniony w polityce społecznej 

kaŜdego powiatu czy teŜ gminy.    

Zgodnie z treścią art. 2 pkt. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy                 

w rodzinie „przemoc w rodzinie to jednorazowe lub powtarzające się umyślne 

działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osoby 

najbliŜszej, a takŜe innych osób wspólnie zamieszkujących lub 

gospodarujących, w szczególności naraŜające te osoby na niebezpieczeństwo 

utraty Ŝycia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność  cielesną, wolność, 

w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub 

psychicznym, a takŜe wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób 

dotkniętych przemocą”.  

Zgodnie z tą ustawą osobie dotkniętej przemocą w rodzinie udziela się 

bezpłatnej pomocy w formie: poradnictwa medycznego, psychologicznego, 

prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego; interwencji kryzysowej                 

i wsparcia; ochrony przed dalszym krzywdzeniem przez uniemoŜliwienie 

osobom stosującym przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego z innymi 

członkami rodziny mieszkania oraz zakazanie kontaktowania się i zbliŜania się 

do osoby pokrzywdzonej; zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie 

bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla osób  

doświadczających przemocy w rodzinie; badania lekarskiego w celu ustalenia 

przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z uŜyciem przemocy w rodzinie 



oraz wydania zaświadczenia lekarskiego; zapewnienia osobie dotkniętej 

przemocą w rodzinie, która nie ma tytułu prawnego do zajmowanego wspólnie 

ze sprawcą przemocy lokalu, pomocy w uzyskaniu mieszkania. 

Ponadto niezmiernie istotnym elementem tejŜe ustawy jest zapis zawarty 

w art. 12 mówiący, Ŝe „osoby, które w związku z wykonywaniem swoich 

obowiązków słuŜbowych lub zawodowych powzięły podejrzenie popełnieniu 

ściganego z urzędu przestępstwa z uŜyciem przemocy w rodzinie, niezwłocznie 

zawiadamiają o tym Policję lub prokuratora”. RównieŜ osoby będące świadkami 

przemocy w rodzinie powinny zawiadomić o tym Policję, prokuratora lub inny 

podmiot działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.               

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Namysłowskim na lata 2011 – 

2013 jest odpowiedzią na powyŜsze problemy oraz jest zgodny z realizacją art. 6 

ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy                 

w rodzinie (z późn. zm.), zgodnie z którym do zadań własnych samorządu 

powiatu naleŜy „opracowywanie i realizacja powiatowego programu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy                         

w rodzinie”. 

 Celem głównym tego Programu jest ograniczenie skali zjawiska przemocy               

w rodzinie na terenie Powiatu Namysłowskiego. Do jego realizacji zostaną 

zaangaŜowane instytucje, organizacje samorządowe i pozarządowe z terenu 

powiatu. Nad prawidłową realizacją Programu czuwać będzie Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, które pełnić będzie rolę 

Koordynatora.  

W dokumencie tym zawarto m.in. cele i załoŜenia Programu; działania, 

które naleŜy zrealizować w celu profilaktyki i informowania społeczności 

lokalnej; interwencji kryzysowej i pomocy terapeutycznej dla ofiar przemocy 

oraz oddziaływań na sprawców przemocy. Określono w nim równieŜ podział 

zadań pomiędzy poszczególne organizacje i instytucje oraz wskazano źródła ich 



finansowania, a takŜe określono procedury monitorowania realizacji zadań wraz 

z  zasadami sprawozdawczości.  

Ponadto do Programu załączono: tabelaryczne zestawienie działań, zadań 

realizatorów, terminy realizacji, źródła finansowania (zał. nr 1), program 

korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy (zał. nr 2). 

Natomiast szczegółowa analiza sytuacji na temat rozmiarów zjawiska 

przemocy w rodzinie w Powiecie Namysłowskim będzie przedmiotem działań 

niniejszego Programu.               

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I.  Cele programu 
 

Celem programu jest: 

    1)  przeciwdziałanie przemocy w rodzinie; 

    2)  ochrona osób doświadczających przemocy w rodzinie;  

    3)  zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy dla rodzin, w których   

         stosowana jest przemoc;  

    4)  poprawienie skuteczności działań instytucji i słuŜb, wobec osób będących   

         sprawcami przemocy.    

Cele będą realizowane poprzez: 

    1)  diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie; 

    2)  zwiększanie wraŜliwości społecznej wobec zjawiska przemocy w rodzinie;   

    3)  podnoszenie kompetencji słuŜb zajmujących się problematyką przemocy 

 w rodzinie;          

    4)  udzielanie fachowej pomocy osobom dotkniętym przemocą; 

    5)  oddziaływania na osoby stosujące przemoc. 

 

II.  Zało Ŝenia programu 

 

Przez realizację celów Programu zakłada się: 

   1)  zmianę postaw społeczności lokalnej wobec przemocy w rodzinie; 

   2)  stałą edukację środowiska lokalnego. 

 

W ramach Programu realizowane będą szczegółowe działania w zakresie: 

   1)  zapewnienia ochrony i udzielenia pomocy osobom dotkniętym przemocą; 

   2)  oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc          

        w rodzinie; 

   3)  podnoszenia świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków      

        przemocy w rodzinie; 



4) działania profilaktyczne mające na celu udzielenie specjalistycznej  

     pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdroŜenia prawidłowych   

     metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagroŜonych   

     przemocą w rodzinie. 

  

III.  Obszary działań programu   

 

Cele, załoŜenia i przewidywane efekty realizacji Programu odnoszą się do 

następujących obszarów działań: 

1) diagnoza – zebranie informacji i danych statystycznych na temat    

     rozmiarów zjawiska przemocy w rodzinie w Powiecie Namysłowskim; 

2) profilaktyka  – propagowanie zachowań sprzyjającym pozytywnym 

postawom w rodzinie oraz uświadamianie zagroŜeń, jakie są skutkiem 

przemocy w rodzinie, a takŜe promowanie wartości rodzinnych;   

3) edukacja – przekazywanie wiedzy na temat zjawiska przemocy                        

w rodzinie, jego przyczyn i skutków, informowanie o moŜliwych formach 

wsparcia, specjalistyczne szkolenia dla pracowników instytucji i słuŜb;  

4) interwencja – przerwanie przemocy, ochrona osób zagroŜonych 

przemocą, izolacja sprawców;  

5) wspieranie –  specjalistyczne poradnictwo dla rodzin dotkniętych 

przemocą, uświadamianie im praw i moŜliwości rozwiązania problemu; 

postawa wspierająca decyzyjność osób krzywdzonych w radzeniu sobie              

z problemem doświadczania przemocy; oddziaływania korekcyjno-

edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie.  

 

 

 

 

 



IV.  Adresaci programu   

 

   1)  społeczność lokalna; 

   2)  osoby pracujące z ofiarami i sprawcami przemocy w rodzinie;   

   3)  osoby doświadczające przemocy w rodzinie; 

       a) dzieci, 

       b) współmałŜonkowie lub partnerzy w związkach nieformalnych, 

       c) osoby niepełnosprawne, 

       d) osoby w podeszłym wieku.     

   4)  sprawcy przemocy w rodzinie; 

   5)  świadkowie przemocy w rodzinie; 

   6)  rodzice;  

   7)  samorząd powiatowy i gminny, a takŜe przedstawiciele instytucji oraz   

        słuŜb pracujących w obszarze przemocy w rodzinie; 

   8)  organizacje pozarządowe. 

 

V.  Realizatorzy programu   

  

  1)  Starostwo Powiatowe w Namysłowie; 

  2)  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie; 

  3)  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Namysłowie; 

  4)  Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Namysłowie; 

  5)  Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Namysłowskiego; 

  6)  Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

  7)  Zespoły Interdyscyplinarne;    

  8)  Policja;  

  9)  Prokuratura; 

  10)  Sąd;  

  11)  Placówki oświatowe; 



  12)  Organizacje pozarządowe działające na rzecz rodziny; 

  13)  Zakłady Opieki Zdrowotnej;   

  14)  Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych; 

  15) Kościoły i związki wyznaniowe.  

 

VI.  Koordynator programu    

 

Koordynatorem Programu będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Namysłowie.  

 

VII.  Przemoc w rodzinie w dokumentach prawnych    

 
 
1. Program będzie realizowany w oparciu o następujące akty prawne: 
 
 1)  ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.                     

z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.); 

 2)  ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 

175, poz. 1362 z późn. zm.);  

 3)  ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie                   

      (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz.1493); 

 4)  ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości                           

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473                 

z późn. zm.); 

 5)  ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U.                    

z 2005 r. Nr 179, poz. 1485); 

 6)  ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.                      

Nr 142, poz.1591 z późn. zm.); 

 7) ustawę z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy                            

(Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz.59 z późn. zm.);.   



 8)  ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277                    

z późn. zm.);      

 9)  ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, 

poz. 553 z późn. zm.); 

 10)  ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U.              

z 1997 r. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.); 

 11)  ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego                             

       i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536). 

 

2. Program jest skorelowany z następującymi Programami:   

 1) Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; 

 2) Powiatową Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu   

     Namysłowskiego na lata 2007-2015. 

 
VIII.  Przewidywane efekty realizacji programu 
 
 
  - zmiana postaw społeczeństwa wobec zjawiska przemocy w rodzinie;  

  - usprawnienie koordynacji działań słuŜb i instytucji zajmujących się   

    problematyką przemocy w rodzinie; 

  - zwiększenie liczby placówek, które udzielałyby fachowej pomocy i wsparcia   

    ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie;   

 - podniesienie kwalifikacji pracowników słuŜb społecznych; 

 - ograniczenie przypadków przemocy w rodzinie; 

 -  edukacja dzieci i młodzieŜy oraz dorosłych w zakresie skutków stosowania     

    przemocy w rodzinie; 

 -  promowanie metod wychowawczych bez uŜycia siły; 

 -  upowszechnienie informacji o instytucjach uprawnionych do udzielania   

   pomocy w zakresie przemocy w rodzinie;  



 - podniesienie świadomości społeczności lokalnej na temat zjawiska przemocy                      

w rodzinie; 

-  zaangaŜowanie/wzrost aktywności lokalnych organizacji pozarządowych       

w zakresie omawianego zjawiska; 

- zgromadzenie informacji i danych statystycznych na temat przemocy                         

  w rodzinie w Powiecie Namysłowskim. 

 
IX.  Monitorowanie i sprawozdawczość 
 
 

Monitorowanie przebiegu realizacji Programu będzie odbywać się                 

w oparciu o sprawozdawczość podmiotów zaangaŜowanych w jego realizację. 

KaŜdy podmiot raz na rok będzie dokonywał analizy jakościowej i ilościowej 

realizacji Programu. Następnie Kierownik PCPR na podstawie przekazanych 

danych w ramach corocznie przedstawianego Radzie Powiatu sprawozdania              

z działalności jednostki przedłoŜy równieŜ raport z realizacji Programu. 

 

Opracował: 

Ryszard Kalis  
Kierownik PCPR  
w Namysłowie 
   

 
Wiceprzewodniczący Rady  
Powiatu Namysłowskiego 

 
Sławomir Gradzik 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  Załącznik nr 1  
               do Powiatowego Programu    
               Przeciwdziałania Przemocy Oraz            
                                                                                                               Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie                       
               w Powiecie Namysłowskim                           

                                                                                                       na lata 2011-2013  
   

             Harmonogram działań Programu   
 
Lp. Działania Sposób realizacji Podmiot  

odpowiedzialny 
Terminy  
realizacji 

Źródła 
finansowania 

 

Działania uprzedzające 

 

1)Działania 
diagnozuj ące 
 
 

1. Zebranie informacji i danych statystycznych na temat 
rozmiarów zjawiska przemocy w rodzinie w Powiecie 
Namysłowskim. 

2. Badanie potrzeb szkoleniowych dla pracowników 
„pierwszego kontaktu”. 

- PCPR 
- PPP 
- OIK 
- OPS 
- Placówki oświatowe 

   - Policja 
- Sąd  
- Prokuratura  

Zadanie stałe  - środki własne 
- środki budŜetu   
  państwa 
- środki EFS 

 

2)Działania 
profilaktyczne 
 
 
 

1.   Przeprowadzenie lokalnych  kampanii społecznych. 

2. Wprowadzenie do szkolnych programów kształcenia 
ogólnego treści uświadamiających zagroŜenia płynące                  
z przemocy w rodzinie oraz propagujących zachowania 
sprzyjające pozytywnym postawom w rodzinie. 

- jednostki samorządu 
terytorialnego – szczebel 
powiatowy i gminny  
- PCPR 
- Placówki oświatowe  

Zadanie stałe  
 

- środki własne 
- środki budŜetu   
  państwa 
- środki EFS 

1.  

 
3)Działania edukacyjne 
 

1. Opracowanie i realizacja programów słuŜących 
działaniom profilaktycznym mającym  na celu 
udzielanie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w 
zakresie promowania i wdraŜania prawidłowych metod 
wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach 
zagroŜonych przemocą w rodzinie. 

2.   Opracowanie i realizacja programów edukacyjnych                 
i wspierających, dotyczących zapobieganiu przemocy 
wobec dziecka,  partnera, osoby starszej oraz osoby 
niepełnosprawnej. 

3.   Przeprowadzenie szkoleń w zakresie przyczyn                   
i skutków przemocy w rodzinie. 

 
 
 

- jednostki samorządu 
terytorialnego – szczebel 
powiatowy i gminny  
- PPP 
- Placówki oświatowe  
- PCPR  

Zadanie stałe  - środki własne 
- środki budŜetu   
  państwa 
- środki EFS 



Lp. Działania Sposób realizacji Podmiot  
odpowiedzialny 

Terminy 
 realizacji 

Źródła 
finansowania 

 
 Działania interwencyjne 
 
Kierowane do osób 
doświadczających 
przemocy  w rodzinie 

 

1. Rozwój sieci instytucji wspierających osoby 
doświadczające przemocy  w rodzinie. 

2. Stworzenie warunków umoŜliwiających ofiarom 
przemocy otrzymanie  w pierwszej kolejności mieszkań 
socjalnych. 

3. Udostępnienie do publicznej wiadomości informatorów o 
instytucjach udzielających pomocy w sytuacjach 
doświadczania przemocy w rodzinie. 

- jednostki samorządu 
terytorialnego – szczebel 
powiatowy i gminny  
- organizacje pozarządowe 
- PCPR 
 

Zadanie stałe  - środki własne 
- środki budŜetu   
  państwa 
- środki EFS 

2.  

Kierowane do sprawców 
przemocy w rodzinie 
 
 

1. Izolowanie sprawców od osób krzywdzonych, w tym 
eksmisje z lokalu mieszkalnego. 

2.  Wykonywanie przez sprawców przemocy w rodzinie 
prac społecznie uŜytecznych. 

 
 

- Sąd 
- Policja 
- jednostki samorządu 
terytorialnego – szczebel 
powiatowy i gminny  
- organizacje pozarządowe 
 

Zadanie stałe  - środki własne 
- środki budŜetu   
  państwa 
 

Działania wspierające  
 
Terapeutyczne 
(wzmocnienie ochrony osób 
doświadczających 
przemocy) 
 

1. Opracowywanie i realizacja programów ochrony osób 
doświadczających  przemocy. 

2. Opracowywanie i realizacja programów terapeutycznych 
dla osób krzywdzonych. 

3. Zabezpieczenie odpowiednich warunków do przesłuchań 
dzieci (niebieskie pokoje) oraz  w miarę moŜliwości 
dorosłych – osób krzywdzonych. 

- Sąd 
- Policja 
- Prokuratura 
- jednostki samorządu 
terytorialnego – szczebel 
powiatowy i gminny  
– organizacje pozarządowe 
 

Zadanie stałe - środki własne 
- środki budŜetu   
  państwa 
- środki EFS 

3.  

 
Korekcyjno – edukacyjne 
skierowane do sprawców 
przemocy w rodzinie 
 
 

1. Opracowanie i realizacja programów korekcyjno-
edukacyjnych dla sprawców  przemocy w rodzinie 

 
 

- Starostwo Powiatowe w   
  Namysłowie 
- PCPR   
- Organizacje pozarządowe 
 

Zadanie stałe  - środki budŜetu   
  państwa 
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                            Załącznik nr 2  

        do Powiatowego Programu    

        Przeciwdziałania Przemocy Oraz            

                                                                                                       Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie                       

        w Powiecie Namysłowskim                           

                                                                                                       na lata 2011-2013 
 

 

 

 

 

 

POWIATOWY PROGRAM  

KOREKCYJNO-EDUKACYJNY 

DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY DOMOWEJ 
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X. Szacunkowy kosztorys realizacji jednej edycji Powiatowego     
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I. Podstawa prawna: 

 

1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie             

(DZ. U. z 2005 r. nr 180, poz.1493); 

2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. nr 175, 

poz. 1362 z późn. zm.); 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. 

w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne 

ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób 

zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia 

oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc                      

w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-

edukacyjne (Dz. U. z 2011 r., nr 50, poz. 259). 

 

II.  ZałoŜenia programu: 

 

Program Korekcyjno-Edukacyjny dla Sprawców Przemocy Domowej ma na celu 

psychoedukację sprawców przemocy w rodzinie w kierunku zmiany zachowań typu 

przemocowego na rzecz partnerstwa i poszanowania wobec domowników. 

 

III.  Adresaci programu: 

 

Osoby pełnoletnie mieszkające na terenie powiatu namysłowskiego, stosujące przemoc 

wobec partnerek/partnerów i/lub innych członków rodziny: 

1. skazane prawomocnymi wyrokami za przestępstwo z art. 207 par. 1. kodeksu 

karnego lub inne przeciwko rodzinie i opiece ze stwierdzeniem sprawstwa 

przemocy, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary lub 

których warunkowo przedterminowo zwolnił z odbycia reszty kary, 

zobowiązując ich jednocześnie do uczestnictwa  w programie korekcyjno-

edukacyjnym; 
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2. uczestniczące w terapii uzaleŜnienia od alkoholu lub narkotyków 

(oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą w tym przypadku stanowić 

uzupełnienie podstawowej terapii); 

3. zgłaszające się do uczestnictwa w Programie w wyniku innych okoliczności 

(np. kierowani przez Policję, Prokuraturę, Gminną Komisję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Ośrodek 

Pomocy Społecznej, Poradnię Leczenia Odwykowego). 

Uczestnikami Programu mogą być równieŜ wszyscy sprawcy przemocy domowej 

zgłaszający gotowość poddania się oddziaływaniom korekcyjno-edukacyjnym Programu 

niezaleŜnie od akcji aktywizujących prowadzonych przez instytucje pomocowe na terenie 

powiatu namysłowskiego. 

 

IV.  Warunki przyj ęcia kandydatów do programu: 

 

1. Kandydaci do udziału w Programie muszą być zdrowi psychicznie oraz 

zachowywać abstynencję od alkoholu i innych środków odurzających; 

2. Kandydaci do udziału w Programie przyznają się do stosowania przemocy. 

Przyjęcie do Programu potwierdzone jest zawarciem kontraktu na aktywny udział                    

w sesjach. Ponadto kaŜdy uczestnik zostanie zobowiązany do podpisania listy obecności na 

zajęciach. 

 

V. Realizatorzy programu: 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie (psycholog posiadający 

uprawnienia do realizacji oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych). 

 

VI.  Cele programu: 

 

1. Przekazanie uczestnikom Programu szeroko pojętej wiedzy na temat zjawiska 

przemocy; 

2. Uświadomienie uczestnikom Programu ich własnych zachowań 

przemocowych, form, cykliczności oraz dynamiki tychŜe zachowań; 
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3. Ćwiczenie przez uczestników Programu technik wprowadzających zachowania 

alternatywne dla zachowań przemocowych; 

4. Ujawnianie negatywnych norm i wzorców kulturowych wykorzystywanych 

przez sprawców przemocy do wspierania postaw dominacji, władzy i kontroli 

sprawcy nad osobą krzywdzoną; 

5. Nauka umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć i stanów 

emocjonalnych; 

6. Trening asertywności, aktywnego słuchania, negocjacji oraz konstruktywnego 

rozwiązywania sporów; 

7. Promowanie właściwych postaw, w tym postawy odpowiedzialności za własne 

czyny przemocowe; 

8. Wskazanie uczestnikom Programu moŜliwości korzystania ze wsparcia 

społecznego. 

 

VII.  Harmonogram zadań i formy jego realizacji: 

 

1. Nabór uczestników programu; 

2. Sesje indywidualne, obejmujące szczegółową diagnozę stanu psychicznego, 

sytuacji prawnej i rodzinnej kandydata na uczestnika Programu, jak równieŜ 

zapoznanie go z celami i załoŜeniami Programu. Przyjęcie do Programu jest 

potwierdzone zawarciem kontraktu na aktywny udział w sesjach grupowych; 

3. Sesje grupowe, w ramach których prowadzona jest właściwa praca 

korekcyjno-edukacyjna ze sprawcami przemocy; 

4. Ocena postępów uczestników; 

5. Monitoring uczestników Programu w zakresie stosowania przemocy wobec 

partnerek/partnerów i innych członków rodziny do trzech lat po zakończeniu 

Programu. 

 

VIII.  Przebieg programu: 

 

1. Powiatowy Program Korekcyjno-Edukacyjny dla Sprawców Przemocy 

Domowej trwa nie krócej niŜ trzy miesiące. Obejmuje on 20 sesji (nie licząc 
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sesji indywidualnych poświęcanych kaŜdemu kandydatowi na uczestnika 

Programu); 

2. Program realizowany będzie w systemie zamkniętym, w małych grupach 

warsztatowych (ok. 10 osób) o stałym składzie. Sesje trwające 3 godziny 

zegarowe prowadzone będą przez psychologa raz w tygodniu o stałej porze. 

Czas uczestnictwa w Programie powinien obejmować łącznie 60 godzin zajęć. 

3. Oddziaływania edukacyjno-korekcyjne Programu nie będą prowadzone                 

w miejscu, w którym udziela się pomocy i wsparcia osobom doświadczającym 

przemocy w rodzinie.  

4. Osoba stosująca przemoc w rodzinie, wobec której zostało rozpoznane 

uzaleŜnienie od alkoholu lub narkotyków i innych środków odurzających 

zostaje skierowana na terapię uzaleŜnienia; 

5. Realizatorzy Programu powinni utrzymywać stały kontakt z ośrodkami 

pomocy społecznej i partnerkami uczestników Programu w celu uzyskiwania 

rzetelnych i wiarygodnych informacji na temat zachowania uczestników 

Programu wobec członków swoich rodzin (chodzi tu zarówno o czas realizacji 

Programu, jak i okres obejmujący trzy lata po ukończeniu Programu objęte 

monitoringiem); 

6. Wyniki monitoringu i ewaluacji Programu będą wykorzystywane do prac nad 

dalszym udoskonalaniem i upowszechnianiem metod oddziaływań korekcyjno-

edukacyjnych wobec sprawców przemocy domowej; 

7. Realizatorzy Programu zobowiązani będą do sporządzenia sprawozdania                  

z przebiegu Programu po zakończeniu oddziaływania korekcyjno-

edukacyjnego w sesjach grupowych. 

PowyŜszy plan przebiegu Programu jest schematem realizowanym w kaŜdej edycji 

Programu. W przypadku zaistnienia konieczności jego modyfikacji zostaną wprowadzone 

zmiany dostosowujące go do potrzeb i moŜliwości grupy. 

 

IX.  Zasady finansowania programu: 

 

Program finansowany jest przez powiat namysłowski, który na realizację niniejszego 

zadania pozyskał środki w formie dotacji z budŜetu Wojewody Opolskiego. 
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X. Szacunkowy kosztorys realizacji jednej edycji Powiatowego Programu 

Edukacyjno-Korekcyjnego dla Sprawców Przemocy Domowej na terenie 

powiatu namysłowskiego: 

Koszty osobowe 
Wykaz specjalistów Forma zatrudnienia, 

zestawienie czasu i kosztów pracy 
Razem złotych 

(brutto) 
 
         Psycholog  
 

Wynagrodzenie bezosobowe             
z pochodnymi: 
20 sesji x 3h = 60 h  
60 h x 73 zł = 4.380,00 zł 

 
 

 
4.380,00 zł 

Razem: 4.380,00 zł 

Koszty organizacyjne 
Materiały biurowe i wyposaŜenie 320 zł 
Zakup pomocy naukowo-dydaktycznych i ksiąŜek 1300 zł 
Koszty wynajmu i eksploatacji pomieszczeń 1000 zł 
Razem:  2.620,00 zł 

Koszt całkowity Programu 7.000,00 zł 
 

Uwagi: 

1) Plany kolejnych edycji Programu obejmą zakup dodatkowych pomocy 

merytorycznych, niezbędnych do realizacji Programu, szkolenie drugiego stopnia 

psychologa realizującego Program oraz zatrudnienie drugiego specjalisty - terapeuty 

wspomagającego; 

2) Plan finansowy na dany rok będzie opracowywany kaŜdorazowo po otrzymaniu 

środków z budŜetu wojewody.  

 
 
 
Opracowała:  
Agnieszka Marciniak 
Psycholog 
PCPR w Namysłowie 
 
                                                                                                               
 


