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§ 1. Przyjmu)e Sle PowlatOWy Progran Oddzialywa丘KorekcyjnO - Edukacy)nyCh dla Os6b

Stosu暦ryCh Przemoc w Rodzmle na lata 2022 - 2026, StanOWlacy ZaIacznik do mnle)SZe] uChwafy.

§ 2. Wykonanle uChwaIy powlerZa Sle Zarz袖owI Powlatu BytowsklegO.

§ 3, Uchwa量a wchodzI W ZyCle Z dmem pod)eCla.
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Program oddziaIywah korekcyino-edukacy]nyCh dla sprawc6w przemocy w rodzinie

JeSt jednq z fom oddzialywania wobec os6b stosし膜CyCh przemoc i jednq z metod jQJ

PrZeC iwdzi alan ia.

Podstaw? PraWnq PrOgramu StanOWi art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 [ipca 2005 r.

O PrZeCiwdzialaniu przemocy w rodzinie. Ponadto, Program Skorelowany JeSt

- uStaWa Z dnia 1 2 marca 2004 r. o pomocy spo士ecznqI,

- Krajowym Programem P「zeciwdzialania Przemocy w Rodzinie na rok 2022,

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spoleczn匂z dnia 22 lutego 201 l r. w sprawie

Standardu podstawowych uslug Swiadczonych przez speqa=styczne o;rodki wsparcia dla

Ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikapji os6b zatrudnionych w tych o§rodkach,

SZCZeg6lowych kierunk6w prowadzenia oddzialywah korekc)jno-edukacyJnyCh wobec os6b

StOS咽CyCh przemoc w rodzinie oraz kwalifikapii os6b prowadzacych oddziatywania

korekcyj n o-edukacyl ne.

Realizaqa programu wpISLUe Sle W PrOCeS budowy i doskonalenia powiatowego

SyStemu PrZeCiwdzialania przemocy w rodzinie. Program oddzialywah korekcyjno-

edukacy)nyCh ob♀imlUe dzialania psychoIoglCZne, SOqalizac男ne i edukac〉lne,

ukierunkowane na zmiane zachowah l POStaW OS6b stosI鴫pyCh przemoc w rodzinie.



事. Cel programu

Gt6wne cele programu korekcyjno-edukacyinegO d音a os6b stos明CyCh pIZemOC tO:

- u;wiadomienie sprawcom, CZym 」eSt PrZemOCう

- POWStrZymanie osoby stosuJaCq PrZemOC W rodzinie przed dalszym」q StOSOWaniem,

- ZWi?kszenie skutecznoSci ochrony osoby dozn糾acq pIZemOCy W rOdzinie,

- uZnanie przez osob? StOS叫aC雀PrZemOC W rOdzinie sw〔淘OdpowiedzialnoSci za stosowanie

PrZemOCy,

- roZWUanie umlq?tnOSci samokontroli i wsp6花ycla W rOdzinie, PartnerSkiego ukねdania

StOSunk6w w rodzinie,

- Zdobycie l POSZerZenie wiedzy na temat mechanizm6w powstawania przemocy w rodzinie,

- ksztahowanie uml印tnOSci w zakresie wychowywania dzieci bez stosowania przemocy,

- roZW争i umi壷tnosti rozwiqzywania problem6w i konflikt6w bez uzycia sily i manipuladi,

- uZySkanie infomaq l O mO21iwodeiach pod匂mowania dzialah terapeutycznych.

事案. AdresacI PrOgramu

Adresatami programu sa osoby dorosle stosIUaCe PIZemOC W rOdzinie, Za「6wno

kobiety, jak i m?ZczyZn主　Program oddzialywah korekcyjno-edukacyjnych dla os6b

StOS朋CyCh przemoc w rodzinie skierowany」eSt W SZCZeg61no§ci do:

- OS6b skazanych za czyny zwlqZane Ze StOSOWaniem przemocy w rodzinie, Odbyw明CyCh

kar? POZbawienia woinodei w zakladach kamych albo wobec kt6rych sad warunkowo zawiesi書

Wykonywanie kary, ZObowlqZ明C je do uczestnictwa w programie korekc)jno-edukac)jnym;

- OS6b o鴫tych p「ocedura Niebieski匂Karty;

- OS6b stos明CyCh przemoc w rodzinie, kt6re uczestnicz雀W teraPll雌aleznienia od alkoholu

lub narkotyk6w - W tym PrZyPadku oddzialywania korekcyjno-edukacyIne mOga StanOWi6

uzupeinienie podstawowq terapIl;

- OS6b, kt6re w wyniku innych okolicznoSci zgtosza sj? do uczestnictwa w programie

korekcyino-edukac〉jnym (np. skierowane przez poli(小e, PrOkurature, kom雨? rOZWiazywania

PrOblem6w alkoholowych, OSrodek pomocy spolecznql, POWiatowe centrum pomocy rodzinie,

kurator6w sadowych);

- OS6b stosUaCyCh przemoc w rodzinie, kt6r♀) uCZeStnictwo w programie wynika z Jq

OSObjst匂decy乙j l;

- rOdzic6w, kt6rzy m明Ograniczona wねdz? rOdzicielska lub sq 」q POZbawieni w wyniku

Zaniedbah i niewypehiania funkqii rodzicielskich.
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Uczestnictwa w programie odmawia sl? OSObom:

- nlePelnoletnim,

- Z POWaZnymi zaburzeniami emoqonalnymi, W SZCZeg6lnosti z zaburzeniami osobowosti

POgraniczn句,

- Chorym psychicznie,

-uZaleznionym od alkoholu i na「kotyk6w z wy佃czeniem os6b, kt6re przeszly lub sq

W trakcie podstawowego cykIu terapll uZaieznieh.

W przypadku odmowy uczestnictwa w programie, ProWadzacy lub realizator

programu wskaz叫e WW. OSObom ime mo21iwodei pomocy, nP. WSkazIUe inne mlqSCa

WSParCia oraz prowadzenia pracy terapeutycznej.

III. Zasady kwalifikacji i uczestnictwa w programie

Przyj?Cle do programu 」eSt POPrZedzone spotkaniem kwa旧kac)Unym. Przed

PrZyStaPleniem do bezpostednich oddzialywah korekc〉匂no-edukacyJnyCh doko叫Je Sle

rozpoznania diagnostycznego os6b zglasz利acych sie do programu.

Warunkiem przystqplenia osoby stos明Cq PrZemOC W rOdzinie do programu 」eSt

zawal.Cie kontraktu, kt6ry zawiera:

1. zobowlaZanie si? do powstrzymania stosowania przemocy;

2. zobowl雀Zanie do powstrzymania s-e Od uzywania Srodk6w odurz明CyCh’POWStrZymania

s19 Od spoZywania alkoholu przed i w trakcie spotkah lub w uzasadnionych przypadkach

calkowitego powstrzymania sie od uzywania alkohoIu przez ca†y czas uczestnictwa

W Programle;

3. zobowlaZanie sie do aktywnego uczestnictwa w programie;

4. fomalne wymogl Obecno§ci na spotkaniach wraz z okre§leniem konsekwenqi Za

nieobecnoSci lub uchylanie si? Od uczestnictwa w programie (obowiazek podpisywania listy

obecnodei na kazdym ze spotkah oraz przynedmni♀j 80% obecnoS6 na zaj?Ciach);

5・ ZObowlaZanie do udzielenia danych kontaktowych osoby pokrzywdzonq i rodziny oraz

zgody na nawlaZanie z nia kontaktu;

6. zobowlaZanie do wypetniania zaieceh os6b prowadzacych program’W SZCZeg6lnoici

zaleceh zwlaZanyCh z konsuita明psychiatryczna’neurO音oglCZna, SPeqa=stami uza看e如ieh na

poczatku lub w trakcie t「wania programu Oe乞e= zaistni句e taka potlZeba);

7. zgode na udzielanie infoma由iれnym instytu句om (sqd, PO=qia, kurator) o post?PaCh

W teraPll, PrZe「Waniu programu ltP.;
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8. obowiazek zgodnego z og61nie przyletymi zasadami wsp61乞ycla SPOlecznego i zachowania

W trakcie uczestnictwa w programie;

9. zgod? na mOnitorowanie sytuaqii rodzinnQj i zachowari uczestnika w trakcie i po

Zakohczeniu programu;

1 0. podstawy wykluczenia z programu.

IV. Spos6b realizac○○ PrOgramu

Program bedzie mial charakter otwarty i ob♀imowa6 b?dzie sege indywidualne

l gruPOWe. Spotkania grupowe prowadzone b?d雀metodq warsztatowa. Sesje indywidualne

ObQjmuJa WSt?Pne rOZPOZnanie diagnostyczne kandydata, ZaPOZnanie z zasadaml PrOgramu

OraZ ZaWarCie kontraktu, O kt6rym mowa w rozdziale皿W ramach seミ11 gruPOWyCh

PrOWadzona 」eSt WlaSciwa praca korekc)jno-edukac)Jna Z OSObami stos明Cyml PrZemOC.

Program realizowany b?dzie w grupach o stalym sk十adzie osobowym. Program ob♀imしUe

minimum　2　godziny dydaktyczne se叫indywidualnych dla kazdego uczestnika oraz

60 godzin dydaktycznych z牽庫grupowych. Przerwy pomiedzy koIQjnyml ZaJeClami nie beda

d十u2sze niz tydzieh. Zajecla WChodzace w skねd programu b?dq prowadzone w malych

gmpach do 15 os6b. Udzial w programie 」eSt bezplatny. Program realizowany b?dzie na

terenie powiatu bytowskiego, Z ZaStrZe乞eniem ze z非cia nie b?da odbywa6 si? W miQjscu

i czasie, W kt6rym udziela sl? POmOCy l WSParCia ofiarom przemocy.

Szczeg6towe wymagania dotycz雀Ce kwa聞kaqii prowadzapych program zawarte

ZOStaly w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo十eczn句Z dnia 22 lutego 201 l r.

W SPraWie standardu podstawowych us十ug §wiadczonych przez speqalistyczne oSrodki

WSParCia dla ofiar przemocy w rodzinieつkwa皿kadi os6b zatr∪dnionych w tych ostodkach,

SZCZeg6towych kierunk6w prowadzenia oddzialywa丘korekc)直O-edukacyinyCh wobec os6b

StOS函cych przemoc w rodzinie oraz kwa旧ka串　os6b prowadzacych oddzia十ywania

korekc 〉j no -edukacyJ ne.

Prowadzacy Program Korekcyjno-Edukacyiny muSi spelnia6 nast押頂Ce Warunki :

- POSiada6 ukohczone studia = stopnla na jednym z kierunk6w: PSyChoIogla, Pedagogika,

Pedagogika speqalna, nauki o rodzinie, POlitoIogla, POlitologla i nauki spo書eczne w zakresie

Pedagogiki opiekuhczo - WyChowawcz勘reSOqalizaq=ub pracy soqaln9l, albo na imym

kierunku uzupe柾onym studiami podypIomowymi w zakresie psychoIogll, Pedagogiki,

resoqalizaqIl,



ーIegltymOWa6 sl? Za§wiadczeniem o ukohczeniu szkoleh w zakresie przeciwdzialania

przemocy w rodzinie w wymiarze co n糾mmQ=00 godzin, W tym W Wymiarze 50 godzin

w zakresie pracy z osobami stosuJqCyml PrZemOC W rodzinie,

- POSiada6 udokumentowany co natmniQj 3 letni staz pracy w instytucjach realizlUacych

zadnia na rzecz przeciwdzialania przemocy w rodzinie.

V. Realizatorzy programu

Realizatorem programu oddzialywah korekc〉jno-edukacyjnych dla sprawc6w

przemocy jest Powiat Bytowski, W imieniu kt6rego dziala Powiatowe Centrum Pomocy

Rodzinie w By〔owie jako realizator, Organ administr函Cy, kontrol函Cy i monitor函Cy

prOgram・

VI. Zr6dIa finansowania

Program oddzialywah korekcyjno-edukac)lnyCh dla os6b stosuJaCyCh przemoc

w rodzinie 」eSt Zadaniem zleconym z zakresu administraql rZedow♀= JeSt finansowany

z budzetu padstwa. Zakふada si? tak2e mo謝woS6 finansowania dz融ah przewidzianych

w nini匂szym programie r6wniez ze §rodk6w wiasnych Powiatu Bytowskiegoつa takZe

ze Srodk6w pozyskanych z funduszy zewn?trZnyCh.

VII. Monitoring I eWaluacJa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie raz w roku przekazlbe

sprawozdanie z realizacJI PrOgramu korekcyjno-edukacyInegO do Pomorskiego Urzedu

Wqiew6dzkiego w Gdadsku (za ca書y rok - do dnia 30 stycznia roku kolqjnego).

Staly monitorlng efekt6w programu trwa書b?dzie przez 3 lata od dnia zakohczenia

programu. Monitomg i ewaluaqa b?da dokonywane za pomocq opracowanych

kwestionariuszy do monitorowania zachowania zwlaZanegO Z PIZemOCq u OS6b

uczestniczacych w programie korekcyjno-edukacyinym, PrZy WSP61pracy z instytudami

i organizaqaml PraC明Cyml na rZeCZ OS6b uwiklanych w przemoc.


