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Załącznik nr 1 
do Powiatowego Programu Pomocy 

Dziecku i Rodzinie w powiecie myślenickim  
na lata 2008 -2013 

 
 
 

PROGRAM KOREKCYJNO - EDUKACYJNY DLA OSÓB 
STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE  

REALIZOWANY W POWIECIE MYŚLENICKIM W 2008 ROKU 
 

 
ZałoŜenia „Programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc  

w rodzinie”, zwanego dalej „Programem” wg Załącznika Nr 2 do Krajowego programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie: 
 

I.  Podstawa prawna: 
 PoniŜszy Program powstał w oparciu o Małopolski Program Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie oraz w odpowiedzi Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jako 
część systemu działań skierowanych na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz dopełnienie 
form administracyjno – prawnych podejmowanych wobec sprawców przemocy – delegacja  
w art.6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 
Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.). Program spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 06.07.2006r. w sprawie standardu podstawowych usług 
świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, a takŜe 
szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych (Dz. U. Nr 127, 
poz. 890).  
 

II.  ZałoŜenia ogólne i cele programu. 
 Podstawowym celem działań korekcyjno - edukacyjnych jest zmiana zachowań i postaw 
osób stosujących przemoc w rodzinie, a w rezultacie powstrzymanie sprawców i zakończenie 
przemocy, a takŜe zwiększenie ich zdolności do samokontroli agresywnych zachowań  
i konstruktywnego współŜycia w rodzinie. Małopolski Program Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie rozdz.  8 .2. 
 
Cel główny 
Powstrzymanie sprawców i zakończenie przemocy w rodzinie. Krajowy Program 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie rozdz. VI 
 (Ograniczenie problemu przemocy w rodzinie.) 
Cele szczegółowe 
1. Uzyskanie przez sprawcę świadomości własnych zachowań przemocowych wobec członków 
rodziny: 

a) uświadomienie sprawcy, czym jest przemoc, 
b) rozpoznanie przez sprawcę sygnałów ostrzegawczych zapowiadających zachowania 
przemocowe, 
c) opracowanie „planu bezpieczeństwa” zapobiegającemu uŜyciu siły i przemocy. 
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2. Nauka umiejętności słuŜących rozwiązywaniu konfliktów bez uŜycia agresji  
i konstruktywnego wyraŜania uczuć 
3. Uświadamianie pozytywnych postaw rodzicielskich oraz nabycie umiejętności utrzymania 
dyscypliny bez przemocy jako alternatywy dla agresywnego karania. 
4. Promowanie zdrowego stylu Ŝycia, trzeźwości i abstynencji w rodzinie i lokalnym 
środowisku. 
5. Edukacja na temat zagroŜeń wynikających z uŜywania środków psychoaktywnych. Małopolski 
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie rozdz. 8.4 
 

III.  Adresaci programu 
Adresatami programu są osoby dorosłe, które identyfikują się z problemem przemocy, 

wykazują motywację do terapii oraz: 
1. Osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, którym sąd 
warunkowo zawiesił wykonywanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w programie 
korekcyjno - edukacyjnym. 
2. Osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii uzaleŜnienia od alkoholu lub 
narkotyków (w tym przypadku oddziaływania mogą stanowić uzupełnienie terapii podstawowej) 
lub odbyły taka terapie. 
3. Osoby, których uczestnictwo wynika z osobistej decyzji podejmowanej w związku  
z kontaktem z instytucjami lub organizacjami zajmującymi się realizacja zadań z zakresu pomocy 
społecznej w powiecie myślenickim. Małopolski Program Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie rozdz. 8.3 pp. B 
 

IV.  Realizatorzy programu  
  Podmioty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) 
1.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach jako organ administrujący  
i kontrolujący i monitorujący program. 
2. Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy PCPR jako organ realizujący załoŜenia programu 
przy współdziałaniu innych słuŜb: Sądem Rejonowym w Myślenicach, Zespołem Kuratorskim 
SłuŜby Sądowej, Policją, ośrodkami pomocy społecznej, Poradnią Terapii UzaleŜnień  
i Współ-uzaleŜnienia oraz organizacji samorządowych z terenu powiatu myślenickiego. 
3. Osoby prowadzące, program korekcyjno – edukacyjny prowadzony będzie przez dwie 
osoby – kobietę i męŜczyznę. Prowadzenie zajęć przez współdziałające ze sobą osoby róŜnej płci 
pozwala pokazać sprawcom modelową, partnerską relację między kobietą a męŜczyzną.  
Osoby prowadzące program posiadają wykształcenie wyŜsze oraz specjalistyczne przeszkolenie 
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i praktycznych metod oddziaływań 
psychologicznych. 
 4. Zadania prowadzącego: 
- prowadzenie naboru w porozumieniu z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Myślenicach, 
PCPR i sądem, 
- kwalifikacja do udziału w programie, sporządzenie wstępnej diagnozy psychologicznej  
(w porozumieniu z psychiatrą) w celu wykluczenia z zajęć osób z powaŜnymi zaburzeniami 
emocjonalnymi, w szczególności z zaburzeniami osobowości pogranicznej i zaburzeniami 
osobowości antyspołecznej, 
- sporządzenie autorskiego programu działań psychologicznych, edukacyjnych  
i socjalizacyjnych, ukierunkowanych na zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc, 
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która zmniejszy ryzyko dalszego stosowania przemocy oraz zwiększy ich zdolność do 
samokontroli agresywnych zachowań i do konstruktywnego współŜycia w rodzinie (opcjonalnie: 
wykorzystanie innego planu oddziaływań opracowanych przez uprawnione podmioty szkolące), 
- prowadzenie zajęć grupowych raz, dwa razy w tygodniu przez sześć miesięcy w dwóch cyklach 
oraz konsultacje indywidualne. 
- osoby prowadzące w celu efektywniejszych oddziaływań i obiektywnego spojrzenia na problem 
przemocy w czasie realizacji programu będą korzystać z własnej superwizji. 
-  prowadzenie dokumentacji z zajęć: list obecności, korespondencji, raportów, sprawozdań, itp., 
dokonanie oceny końcowej postępów uczestników. 
- współpraca z instytucjami i organizacjami przeciwdziałającymi przemocy w rodzinie.  
 

V. Formy realizacji 
 Zasady kwalifikacji: 

-zobowiązanie uczestnika na drodze sądowej do uczestnictwa w programie (lub odpowiednio  
w zaleŜności od okoliczności „skierowanie” od kuratora, dzielnicowego, terapeuty),  
-pisemną zgodę uczestnika i zobowiązanie do przestrzegania regulaminu programu  
- wykluczenie chorób psychicznych (konsultacja z psychiatrą) 
-zakwalifikowanie do programu pod warunkiem uznania przez kandydata faktu stosowania 
przemocy we własnej rodzinie,  
-osoby, u których rozpoznano uzaleŜnienie od alkoholu powinny być kierowane na terapię 
uzaleŜnienia.  
Harmonogram zajęć: 
1. Rekrutacja uczestników programu w trakcie trzech spotkań indywidualny oraz udział w grupie 
motywacyjnej. 
2. Opracowanie reguł uczestnictwa, w formie dokumentu podpisywanego przez uczestników  
w formie kontraktu, 
3. Sporządzenie diagnozy indywidualnej w oparciu o opinię psychiatryczną, 
4. Prowadzenie zajęć indywidualnych według potrzeb uczestników programu, 
5. Prowadzenie zajęć grupowych, 24 sesje w cyklu, dwa cykle w roku. 
Zajęcia wyszczególnione w programie powinny być prowadzone w małych grupach (od 8 do 12 
osób). Łączny czas programu powinien obejmować 60 - 120 godzin zajęć, a przerwy między 
kolejnymi zajęciami nie powinny być dłuŜsze niŜ jeden tydzień. 
6. Prowadzenie oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych z zastosowaniem praktycznych ćwiczeń 
dostarczających korekcyjnych doświadczeń osobistych zmieniających zachowania i postawy. 
7. Utworzenie systemu monitorowania zachowania związanego z przemocą u osób 
uczestniczących w programie w trakcie trwania programu w współdziałaniu z kuratorami 
sądowymi. 
 

VI.  Zasady finansowania programu 
Dotacja celowa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej – Małopolski 

Urząd Wojewódzki. 

            VIII. Czas realizacji programu 
 

2008 rok 
 
 


