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1. Podstawa prawna: 
 

a. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
b. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  
c. 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  

d. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020. 
 

2. Założenia Programu: 
 

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie ma 
na celu psychoedukację sprawców przemocy w rodzinie w kierunku zmiany zachowań 
typu przemocowego na rzecz partnerstwa i poszanowania wobec domowników.  
 

3. Cele Programu: 
 

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc                             
w rodzinie prowadzone są w celu: 
a. Zdobycia i poszerzenia wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy              

w rodzinie, uświadomienia uczestnikom Programu ich własnych zachowań 
przemocowych (form, cykliczności oraz dynamiki tychże zachowań), ujawnienia 
uczestnikom negatywnych norm i wzorców kulturowych wykorzystywanych przez 
sprawców przemocy do wspierania postaw dominacji, władzy i kontroli sprawcy 
nad osobą krzywdzoną. 

b. Powstrzymania osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem 
przemocy poprzez rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie 
(chodzi tu o ćwiczenie technik wprowadzających zachowania alternatywne dla 
zachowań przemocowych oraz naukę rozpoznawania i nazywania uczuć oraz 
stanów emocjonalnych). 

c. Kształtowania umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania 
przemocy (ustalanie reguł postępowania, które wprowadzają dziecku poczucie 
bezpieczeństwa). 

d. Zdobycia umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie 
bez stosowania przemocy (trening asertywności, aktywnego słuchania, negocjacji 
oraz konstruktywnego rozwiązywania sporów). 

e. Uznania przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za 
stosowanie przemocy (promowanie postawy odpowiedzialności za własne czyny 
przemocowe). 

f. Uzyskania informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych 
oraz korzystania ze wsparcia społecznego. 
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4. Realizatorzy Programu: 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie będzie realizował założenia 
Programu przy współdziałaniu innych służb i instytucji, a w szczególności: Komendy 
Powiatowej Policji w Namysłowie, Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie 
Rejonowym w Kluczborku, Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej                                
w Kluczborku z siedzibą w Namysłowie, Ośrodka Leczenia Odwykowego                                   
w Woskowicach Małych, ośrodków pomocy społecznej wraz z Zespołami 
Interdyscyplinarnymi z terenu powiatu namysłowskiego. 
 
Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne prowadzone będą przez osoby, które:  
a. Ukończyły studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika,   
      pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne                      
      w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy   
      socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi                   
      w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji;  
b. Posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkoleń 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; 
c. Mają udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących   
      zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 
5. Adresaci Programu: 

 
Osoby pełnoletnie mieszkające na terenie powiatu namysłowskiego, stosujące 
przemoc wobec partnerek/partnerów i/lub innych członków rodziny: 
a. skazane prawomocnymi wyrokami za przestępstwo z art. 207 kodeksu karnego lub 

inne przeciwko rodzinie i opiece ze stwierdzeniem sprawstwa przemocy, wobec 
których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary lub które warunkowo 
przedterminowo zwolnił z odbycia reszty kary, zobowiązując ich jednocześnie do 
uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym 

b. osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia 
uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, 
substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania 
korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii; 

c. zgłaszające się do uczestnictwa w Programie w wyniku innych okoliczności                 
(m. in. kierowani przez policję, prokuraturę, gminne komisje rozwiązywania 
problemów alkoholowych, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki leczenia 
odwykowego). 

Uczestnikami Programu mogą być również wszyscy sprawcy przemocy domowej 
zgłaszający gotowość poddania się oddziaływaniom korekcyjno-edukacyjnym 
Programu niezależnie od akcji aktywizujących prowadzonych przez instytucje 
pomocowe na terenie powiatu namysłowskiego. 
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6. Warunki przyj ęcia kandydatów do Programu:  
 
Kandydaci do Programu muszą spełniać trzy warunki:  
a. Muszą być zdrowi psychicznie. 
b. Muszą zachowywać abstynencję od alkoholu i środków odurzających. 
c. Muszą przyznawać się do stosowania przemocy. 
 
Przyjęcie do Programu potwierdza się zawarciem kontraktu na aktywny udział                         
w sesjach. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania listy obecności                             
na zajęciach. 

 

7. Harmonogram zajęć i formy jego realizacji: 
 

a. Nabór uczestników Programu. 
b. Sesje indywidualne, obejmujące szczegółową diagnozę stanu psychicznego, 

sytuacji prawnej i rodzinnej kandydata na uczestnika Programu, jak również 
zapoznanie go z celami i założeniami Programu. Przyjęcie do Programu jest 
potwierdzone zawarciem kontraktu na aktywny udział w sesjach grupowych. 

c. Sesje grupowe, w ramach których prowadzona jest właściwa praca korekcyjno-
edukacyjna ze sprawcami przemocy domowej. 

d. Ocena postępów uczestników Programu. 
e. Monitoring uczestników Programu w zakresie stosowania przemocy wobec 

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

8. Przebieg Programu: 
 

a. Powiatowy Program Korekcyjno-Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc                     
w Rodzinie trwa nie krócej niż trzy miesiące. Obejmuje on dwugodzinną sesję 
indywidualną dla każdego kandydata na uczestnika Programu oraz 20 sesji 
grupowych. 

b. Program realizowany będzie w systemie zamkniętym, w małych grupach 
warsztatowych (10-15 osób) o stałym składzie. Sesje grupowe trwające trzy 
godziny zegarowe prowadzone będą raz w tygodniu o stałej porze. Czas 
uczestnictwa w Programie będzie obejmował 60 godzin zajęć (nie licząc sesji 
indywidualnych). 

c. Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne nie będą prowadzone w miejscu, w którym 
udziela się wsparcia i pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. 

d. Osoba stosująca przemoc w rodzinie, u której zostało rozpoznane uzależnienie od 
alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, zostaje skierowana na 
terapię uzależnienia. 

e. Realizator Programu utrzymuje stały kontakt z ośrodkami pomocy społecznej, 
partnerkami/partnerami uczestników Programu w celu uzyskania rzetelnych               
i wiarygodnych informacji na temat zachowania uczestników Programu wobec 
swoich rodzin (chodzi tu zarówno o czas realizacji Programu, jak i objęty 
monitoringiem trzyletni okres po zakończeniu Programu). 
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f. Wyniki monitoringu i ewaluacji Programu będą wykorzystywane do prac nad 
dalszym udoskonalaniem i upowszechnianiem metod oddziaływań korekcyjno-
edukacyjnych wobec sprawców przemocy domowej. 

g. Realizator Programu zobowiązany jest do sporządzenia sprawozdania z przebiegu 
Programu po zakończeniu oddziaływania korekcyjno-edukacyjnego w sesjach 
grupowych. 

Powyższy plan jest schematem realizowanym w każdej edycji Programu.                            
W przypadku zaistnienia konieczności jego modyfikacji zostaną wprowadzone zmiany 
dostosowujące go do potrzeb i możliwości grupy.  
 

9. Zasady finansowania Programu: 
 
Środki na realizację i obsługę Programu zapewnia budżet państwa. W związku z tym   
jego realizacja uzależniona będzie od wysokości środków pieniężnych jakie pozyska  
powiat z budżetu Wojewody Opolskiego. Dlatego też na poziomie powiatów 
planowanie wydatków będzie następować rokrocznie. 
 

10.  Szacunkowy kosztorys realizacji jednej edycji (na dany rok 
kalendarzowy) Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego 
dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na terenie powiatu 
namysłowskiego: 
 

Koszty osobowe 
Wykaz 
specjalistów 

Forma zatrudnienia, zestawienie czasu            
i kosztów pracy 

Razem złotych 
(brutto) 

Prowadzący 
zajęcia 

Wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi:  
1. Sesje indywidualne:  

10-15 osób x 2h = 20-30h 
20-30h x 30,00 zł =600,00zł-900,00 
zł 

2. Sesje grupowe: 
20 sesji x 3h = 60h 
60h x 75,00 zł = 4.500,00 zł 
 

 
 
 
600,00zł - 900,00zł 
 
 
4.500,00 zł 

Razem 5.100,00 zł –  
5.400,00 zł 

Koszty organizacyjne 
Materiały biurowe i wyposażenie 300,00 zł 
Zakup pomocy naukowo-dydaktycznych i książek 700,00 zł 
Koszty wynajmu i eksploatacji pomieszczeń 1.000,00 zł 
Razem 2.000,00 zł 
Całkowity koszt Programu 7.100,00 zł  

-7.400,00 zł 
 
Uwagi: 
Plan finansowy na dany rok będzie opracowywany każdorazowo po otrzymaniu 
środków z budżetu wojewody. 
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11.  Monitoring i ewaluacja Programu: 
 
Monitorowanie przebiegu realizacji Programu będzie odbywać się w oparciu                             
o sprawozdawczość podmiotów zaangażowanych w jego realizację. Każdy podmiot 
raz na rok będzie dokonywał analizy jakościowej i ilościowej realizacji Programu. 
Następnie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, na podstawie 
przekazanych danych, w ramach corocznie przedstawianego Radzie Powiatu 
sprawozdania z działalności jednostki przedłoży również informacje z realizacji 
Programu. 
„Powiatowy Program Korekcyjno-Edukacyjny Dla Osób Stosujących Przemoc                           
w Rodzinie na lata 2016-2023” jest dokumentem o charakterze wieloletnim.                                  
W przypadku zaistnienia konieczności jego modyfikacji zostaną wprowadzone zmiany 
dostosowujące go do potrzeb i możliwości poszczególnych grup. Natomiast realizacja 
Programu odbywać się będzie w formie cyklicznej, tzn. 1 edycja na dany rok 
kalendarzowy. Ponadto jego realizacja uzależniona będzie od otrzymanych środków 
finansowych oraz liczby kandydatów, którzy zgłoszą się do udziału w konkretnej 
edycji Programu.   
Monitorowanie zmian postaw przemocowych u osób uczestniczących w Programie 
prowadzone będzie na bieżąco w trakcie realizacji Programu oraz przez 3 lata po jego 
zakończeniu (raz w roku).       
 

 

 
            Przewodniczący Rady  
                 Powiatu Namysłowskiego 
            

              Wojciech Próchnicki  
 


