
UCHWAI-A NR XXII/14/2021
RADY POWIATU KOSCIERSKIEGO

z dnia24 marca2027 r.

w sprawie przyjgcia ,,Programu profilaktyki w zakresie promowania i wdraZania prawidlowych metod
wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagroi,onych przemocq w rodzinie w powiecie

ko5cierskim na rok 2021" oraz ,,,Programu oddzialywarfi korekcyjno - edukacyjnego dla os6b stosuj4cych
przemoc w rodzinie w powiecie koScierskim na rok 2021".

Na podstawie art. 12pkt ll ustawy zdnia 5czerwca 1998roku osamorz1dzie powiatowym (tj. Dz.U.
22020r. poz.920) oraz art.6ust.3pkt 2iust.4pkt2ustawy zdniaZ9lipca 2005r. oprzeciwdzialanit
przemocy w rodzinie (t.1. Dz. U. 22020 r. poz.2l8 ze zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co nastgpuje:

$ 1. Przyjmuje sig:

l),,Program profilaktyki w zakresie promowania iwdraaania prawidlowych metod wychowawczych
w stosunku do dzieci w rodzinach zagrolonych przemocq w rodzinie w powiecie koScierskim na rok 2021",
stanowi4cy zalqcznik nr 1 do niniejszej uchwaly;

2) ,,Program oddzialywari korekcyjno - edukacyjny dla os6b stosuj4cych przemoc w rodzinie w powiecie
koScierskim na rok 2021", stanowi4cy zat1czniknr 2 do niniejszej uchwaly.

$ 2. Wykonanie uchwaly powierza sig Zarz4dowi Powiatu KoScierskiego.

$ 3. Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.

Przewodnicz4cy Rady

Marcin Modrzejewski
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Uzasadnienie

Na podstawie ar1. 6 ust, 3 pkt 2 i ust. 4 pkt2 ustawy zdnia2g lipca 2005 r. o przeciwdzialanit przemocy w

rodzinie odpowiednio do zadaf powiatu, jako zadah wlasnych powiatu i zadah z zakrest administracji

rz4dowej realizowanych przez powiat, naleiry opracowanie i realiza$a program6w stuZ4cych dziataniom

profilaktycznym maj4cym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwtaszcza w zakresie promowania i

wdrozenia prawidlowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrolonych przemoc4

w rodzinie oraz program6w oddzialywah korekcyjno-edukacyjnych dla os6b stosuj4cych przemoc w

rodzinie.

Uprzednio przyjgte przez Radg Powiatu KoScierskiego programy, tj. Powiatowy program profilakfyki w
zakresie promowania i wdra2ania prawidlowych metod wychowawczych w rodzinach zagrolonych

przemocq w powiecie koScierskim oraz Powiatowy program oddziatywah korekcyjno - edukacyjnych dla

os6b stosuj4cych przemoc w rodzinie w powiecie koScierskim, obowi4zywaly w latach 2017 -2020.

Maj4c na wzglgdzie poryzsze oraz przyjgcie przez Radg Powiatu KoScierskiego Powiatowego programu

przeciwdzialania przernocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przernocy w rodzinie w powiecie koScierskim na

rok 2021, w zwi4zku z ustanowieniem Krajowego Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie w
perspektywie jednego roku, d. na vyaej wymieniony rok 2021, zasadnym jest przyjgcie opracowanych

program6w slu2qcych dzialaniom profilaktycznym maj4cym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy

r6wnie2 w perspektywie jednego roku.

,,Program profilaktyki w zakresie prornowania i wdra?ania prawidlowych rnetod wychowawczych

w stosunku do dzieci w rodzinach zagroaonych przemoc4 w rodzinie w powiecie koScierskim na tok 2021

rok" oraz ,,Program oddziatywah korekcyjno-edukacyjnych dla os6b stosuj4cych przemoc w rodzinie w
powiecie koScierskim na rok 202 1" wpisuj4 sig w cele programu przeciwdzialania przemocy w rodzinie oraz

ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie koScierskim na rok 2021 oraz Strategii Rozwi4zywania
Problem6w Spolecznych Powiatu Kodcierskiego na lata 2016-2021.

W tym stanierzeczy, podjgcie niniejszej uchwaly jest konieczne i uzasadnione.
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ZaNqcznikNr 1

do Uchwa{y Nr XXlll14l2021
Rady Powiatu Ko6cierskiego
z dnia 24 marca2021 r.

rg\t,r,AIl(of gr,ntrl

PROGRAM PROFILAKTYKI
W ZAKRESIE PROMOWANIA I WDRAZANIA PRAWIDLOWYGH METOD

VI/YCHOWAWCZYCH W STOSUNKU DO DZIECI W RODZINACH
ZAGROZONYCH PRZEMOCA

W POWIECIE KOSCTERSKIM NA ROK 2021.

Ko6cierzyn a, marzec 2021
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Wstqp

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziaNaniu przemocy w rodzinie, naklada na samorzqd

powiatowy miqdzy innymi obowiqzek opracowania i realizacji program6w slu2qcych

dzialaniom profilaktycznym majqcym na celu udzielanie specjalistycznej pomocy, zwlaszcza

w zakresie promowania i wdrazania prawidNowych metod wychowawczych w stosunku do

dzieci w rodzinach zagro2onych paemocq w rodzinie. Program profilaktyki

w zakresie promowania i wdraZania prawidNowych metod wychowawczych w stosunku do

dzieci w rodzinach zagro2onych przemocq w rodzinie jest uzupelnieniem Powiatowego

Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

w Powiecie KoScierskim przejqtym narok2021.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w KoSciezynie jako realizator zadan powiatu realizujqc

vuymogi ustawy, opracowalo profilaktyczny program promujqcy prawidlowe metody

wychowawcze wobec dzieciw rodzinach zagro2onych przemocq, kt6ry zrealizowany zostanie

na terenie Powiatu w 2021 r. Zaplanowane w Programie dziaNania sq kontynuacjq szeregu

czynnoSci, kt6re podjqto w ramach realiza$i ,,Powiatowego programu profilaktyki

w zakresie promowania i wdra2ania prawidNowych metod wychowawczych w rodzinach

zagro2onych przemocq w latach 2017 -2020". Program ten obejmowaN bardzo szeroki

wachlaz wsparcia profilaktycznego skierowanego na Srodowisko rodzinne i lokalne, instytucje

zajmujqce siq pomocq i opiekq dziecka i rodziny oraz kadrq slu2b pomocy spolecznej i byl

realizowany gl6wnie lub pzy wsp6lpracy ro2nych sNu2b i pracownik6w oSrodk6w pomocy

spolecznej przez ptacownik6w Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Punktu lnterwencji

Kryzysowej w KoSciezynie. Zakres realizacji programu za lata 2017-2020 zostaN

przedstawiony w dokumencie ,,Monitoring Powiatowego Programu PrzeciwdziaNania

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za lata 2017 - 2020"

stanowiqcy zaNqcznik do,,Powiatowego programu przeciwdziaNania przemocy w rodzinie oraz

ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie ko6cierskim na2021 rok".

Srodowisko rodzinne w rozwoju dzieci odgrywa bardzo wa2nqrolq. To w nim dziecko uczy siq

wzorc6w zachowafi i wigzi, k6re stanowiq podstawq relacji interpersonalnych w dorostym

2yciu. Pozytywne doSwiadczenia, jakie dziecko doSwiadczy w Srodowisku rodzinnym, bqdq siq

pzeklada6 na lepsze relacje z innymi lud2mi. Rodzice dziecka stanowiq dla dziecka pewien

wzorzec do naSladowania. Najczg6ciej jest tak, 2e nie zNa intencja rodzic6w, ale brak

umiejqtno6ci i wiedzy sprawia, 2e dzieci do6wiadczajq krzywdy. Na umiejqtnoSci

wychowawcze, a tym samym na metody postgpowanie z dzieckiem wplyw mogq mie6 warunki

w jakich dorastali rodzice, z jakich Srodowisk i rodzin pochodzili, jakich nabrali cech

i zachowafi. Spos6b wychowywania zale2y te2 od wieku, plci, temperamentu, a tak2e

mo2liwo6ci rozwojowych dziecka. Na funkcjonowanie rodziny wptywajq tak2e czynniki
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sytuacyjne, zwiqzane z sytuacjq rodziny, ich zasobami materialnymi i 2r6dNa stresu.

Negatywne zjawiska spoteczne, tj. bezrobocie, ub6stwo, uzaleZnienia, nie gwarantujq

dzieciom odpowiednich warunk6w do wNaSciwego rozwoju. Wszystko to mo2e powodowa6

frustracje u rodzic6w, czego bezpoSrednim skutkiem mogE by6 nieprawidtowe postawy

i metody wychowawcze, a w efekcie stosowanie przemocy w rodzinie. Dlatego te2 niezbqdne

jest wspieranie rodziny w peNnieniu przez niq funkcji opiekuhczo-wychowawczych poqzez

dziaNania profilaktyczne.

Samorzqdy wszystkich szczebli, w tym samozqd powiatowy powinny wspiera6 rodzic6w

w dziaNaniach na rzecz wNa5ciwego zabezpieczenia potrzeb dzieci, powinny tak kreowa6

lokalnq politykg spolecznq i rodzinnq, aby spzyjala ona zapewnieniu w mo2liwie

maksymalnym zakresie odpowiednich warunk6w zycia i rozwoju obywateli.

1. Cele programu

GN6wnym celem programu jest zwiqkszenie Swiadomo6ci mieszkaric6w powiatu ko6cierskiego

na temat zjawiska przemocy oraz sposob6w jego pzeciwdzialania.

Wsp6lczeSnie profilaktyka rozumiana jest jako o96l dziaNan zmierzajqcych do zmniejszenia

prawdopodobiefistwa pojawienia siq niepozqdanych zachowah. Najnowsze badania pokazujq,

2e najskuteczniejsze sq oddzialywania calo6ciowe, dobrze osadzone w kontekScie

spoNecznym (rodzinie, Srodowisku), majqce charakter wielowymiarowego

i interdyscyplinarnego oddziatywania.

DziaNania profilaktyczne mozna realizowa6 na trzech poziomach: pienruszo-, drugo

i trzeciorzqdovvyml.

Profilaktyka pierwszorzgdowa skierowana jest do grup niskiego ryzyka. Dzialaniami obejmuje

siq szerokie, niezdiagnozowane populacje.

Profilaktyka drugorzgdowa adresowana jest do grup zwigkszonego ryzyka. Celem dziaNaf jest

ograniczenie glqboko6ci i czasu trwania dysfunkcji, umozliwienie wycofania siq z zachowaf

ryzykowanych.

Profilaktyka trzeciorzqdowa adresowana jest do grup wysokiego ryzyka. Ma ona na celu

przeciwdziatanie pogtgbianiu sie procesu chorobowego i degradacji spolecznej oraz

umo2liwienie powrotu do prawidlowego 2ycia w spoleczehstwie.

Na profilaktykg pienvszorzgd owq skladajq si q n astgpuj qce dzialania:

. upowszechnianie wiedzy na temat zjawiska przemocy (pzejaw6w, paebiegu,

kierunk6w udzielania wsparcia);

. upowszechnianie wiedzy na temat zjawisk pokrewnych iwywoluiqcych

I Od co najmniej kilku lat stosowana jest r6wnie2 nowa klasyfikacja poziom6w profilaKyki, w kt6rej wyr62nia siq profilaktykq
uniwersalnq, selektywnq iwskazujqcq, K6re odpowiadajq kolejno: pienarszo-, drugo- itzeciozqdowej, J. Szymahska, Programy
profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki, O6rodek Rozwoju Edukacji 2012. Na potrzeby programu stosowana
terminologia moze bye wymienna.
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zjawisko przemocy w rodzinie;

. upowszechnianie wiedzy na temat zasad udzielania wsparcia w bezpoSrednim

Srodowisku os6b doSwi adczalqcel przemocy;

. upowszechnianie wiedzy o formach wsparcia dostqpnych w powiecie.

Na profilaktykq drugorzqdowq skNadajq sig:

. zapobieganie nawrotom kryzys6w u os6b, kt6rym udzielano wsparcia;

o ujawnianie i eliminowanie mo2liwie jak najszybciej wszelkiego rodzaju zachowah

przemocowych;

. umoZliwienie wycofania sig z nieprawidNowych zachowa6.

Na poziom ie profila ktyki trzeciorzqdowej zakNada sig :

o opracowywanie i wdrazanie procedur wspierania klient6w dotkniqtych przemocq, ich

rodzin, wsparcia spolecznego;

. przeciwdziaNanie poglqbianiu sig zachowah pzemocowych;

. zapobieganie nastqpstwom spolecznym wynikaiqcym ze stosowania przemocy

w rodzinie.

2. Odbiorcy programu

Na poziomie profilaktyki pienruszozqdowej adresatami programu sA wszyscy mieszkahcy

powiatu ko$cierskiego, w tym pzedstawiciele wNadz lokalnych, plac6wek, instytucji i sluzb

pracujqcych na rzecz dzieci i rodzin. Na poziomie profilaktyki drugorzqdowej adresatami

programu sE w szczeg6lnoSci rodziny zagrolone zjawiskiem przemocy w rodzinie, rodziny

niewydolne wychowawczo, rodziny znajdujqce sig w trudnej sytuacji zyciowej

i niedostosowane spolecznie, rodziny z problemem alkoholowym. Na poziomie profilaktyki

trzeciozqdowej adresatami sq rodziny uwikNane w przemoc.

3. Zadania i realizacja programu

Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w KoScierzynie we

wsp6Npracy z lokalnymi instytucjami z zakresu pomocy spoNecznej, o5wiaty, organizacjami

pozarzqdov'rymi, a tak2e Sqdem Rejonowym i Komendq Powiatowq Policjiw Ko6cierzynie.
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4. Oczekiwane efekty realizacji programu

Zakladamy, i2 aktywne uczestnictwo w r6znego rodzaju do6wiadczeniach o charakterze

profilaktycznym, wzmacnia potencjal zyciowy ka2dego czlowieka. ZakNada siq, i2

zaanga2owanie i realizacja dziaNafi z programu pzyniesie nastqpujqce efekty w powiecie

koScierskim:

o zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie,

. zwiekszenie pzez dzieci i mlodzie2 wiedzy na temat przemocy i agresji,

. zwigkszenie przez dzieci i mNodzie2 umieiqtno6ci korzystania z pomocy innych,

o zmotywowania dzieci i mlodziezy do rozwoju osobistego,

. dostarczenie rodzicom i opiekunom wiedzy na temat prawidNowych metod

wychowawczych,

. wzmocnienie rodzin w radzeniu sobie z problemami wychowawczymi,

o wzrost wiedzy i umiejgtno6ci rodzic6w w prawidlowym funkcjonowaniu i radzeniu sobie z

trud noSciam i wych owaw czy mi,

. podniesienie spolecznel wrahliwoSci na wszelkie przejawy przemocy, ze szczeg6lnym

uurzglgdnieniem przemocy wobec dzieci,

o podniesienie poziomu wiedzy na temat skutk6w przemocy w rodzinie,

. podniesienie poziomu wiedzy na temat wpNywu uzaleZniefi na funkcjonowanie rodziny,

5. Monitoring iewaluacja programu

Ocenq realizacji programu dokona Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ko6cierzynie,

kt6rq przedstawiwformie sprawozdaniazrealizaqi Powiatowego Programu PrzeciwdziaNania

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Ko6cierskim.

Monitorowanie przebiegu realizacji Programu bqdzie odbywa6 siQ w oparciu

o sprawozdawczo66 podmiot6w zaangaiowanych w jego realizacjq. Kaldy podmiot raz na rok

bgdzie dokonywal analizy jakoSciowej i ilo6ciowej realizacji Programu. Nastqpnie PCPR na

podstawie pzekazanych danych, w ramach corocznie przedstawianego Radzie Powiatu

sprawozdania z dzialalnoSci jednostki przedlo2y r6wniez informacje z realiza$i Programu.

,,Program profilaktyki w zakresie promowania i wdro2enia prawidlowych metod

wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagro2onych przemoca w rodzinie

w powiecie ko6cierskim na rok 2021" pzygotowany w perspektywie rocznej realizacji, jest

dokumentem o charakteze wieloletnim. W zwiqzku z lym zadania w nim zawarte mogq

zmienia6 siq w miarg potrzeb czy leZ w wyniku prowadzonej ewaluacji, kt6ra ma na celu

dostosowanie Programu do mozliwoSci prawnych realizator6w. Realizacja poszczeg6lnych

zadafr Programu uzale2niona bqdzie od posiadanych Srodk6wfinansowych, wtym pozyskania

funduszy zewnqtrznych.
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6. Finansowanie

2r6dlem finansowania programu bqdq Srodki pozyskane z budzetu pahstwa, Srodki wlasne

powiatu ko6cierskiego, jak r6wniez 6rodki zewnqtrzne pozyskane z program6w oslonowych

i unijnych.

7. Podsumowanie

Niniejszy Program zakNadatworzenie systemu wsparcia dla dzieci, rodzin, a pzede wszystkim

ofiar przemocy w rodzinie. GN6wnym celem programu jest zmniejszenie skali przemocy w

rodzinie w powiecie ko6cierskim poprzez podejmowanie dziaNari profilaktycznych. lstotnym

elementem programu profilaktyki jest podejmowanie dzialan majqcych na celu promowanie i

wdra2anie prawidlowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach

zagro2onych przemocq domowq otaz wzmacnianie wsp6lpracy oraz kompetencji sluzb

pracujqcych w obszarze przeciwdziaNania przemocy w rodzinie. W celu osiqgniqcia

zamierzonych cel6w szczeg6lowych konieczna bgdzie wsp6lpraca r62nych instytucji,

plac6wek i organizacji pozarzqdowych, kt6re swoimi dzialaniami wspierajq osoby i rodziny

do6wiadczajece przemocy domowej. Wskazane jest tak2e, aby dziaNania profilaktyczne w tym

temacie byty realizowane w r62nych Srodowiskach rodzin zagro2onych, takich jak np. szkola,

spolecznoS6 lokalna a takZe siedziby instytucji zaanga2owanych. Program ma charakter

otwarty i bgdzie systematycznie aktualizowany w miarq pojawiajqcych sig potrzeb.
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ZalqcznikNr 2

do Uchwaty Nr )1X1111412021

Rady Powiatu KoScierskiego
z dnia 24 marca2021 r.

rgwpl[oiqERll(l

PROGRAM ODDZIALYWAN KOREKCYJNO - EDUKACYJNYCH
DLA OSOB STOSUJAGYCH PRZEMOC W RODZTNIE

W POWIECIE KOSGIERSKIM NA ROK 2021.

Ko6cierzyn a, marzec 2021
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Program oddziatywari korekcyjno - edukacyjnych dla os6b stosujqcych pzemoc w rodzinie

jest uzupeNnieniem ,,Powiatowego Programu PzeciwdziaNania Przemocy w Rodzinie oraz

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie KoScierskim na rok 2021". Kompleksowe

dziatania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie powinny dotyczy6 zar6wno

organizacji pomocy osobom doSwiadczajqcym przemocy, dziaNati profilaktycznych w tym

zakresie, jak i wszelkich dziatah majqcych na celu zatzymanie zachowah pzemocowych u

os6b stosujqcych przemoc w rodzinie. Program oddziatywah korekcyjno- edukacyjnych dla

os6b stosujqcych przemoc w rodzinie jest integralnym elementem kompleksowych dziaNart

w zakresie paeciwdziaNania pzemocy w rodzinie. Gl6wnym ich zalo2eniem jest eliminacja

zachowah przemocowych u os6b stosujqcych przemoc i poznanie alternatywnych dla

przemocy zachowah.

Niniejszy Program jest planem dziaNah skierowanym do os6b stosujqcych pzemoc wobec

najbli2szych. Przemoc domowa jest spolecznie szkodliwym zjawiskiem, kt6rego skale jest

doS6 trudno zmie'zy6, poniewaz czgsto dzieje siq w zaciszu domowym. Przez dNugie lata

v,tyrzqdza ogromne szkody, przede wszystkim psychiczne i fizyczne, a osoby jej

doSwiadczajqce nie potrafiq, nie mogq bqdZ nie chcq siqgnq6 po pomoc. lstnieje uzasadniona

potrzeba opracowywania i realizowania dziaNart z zakresu ochrony ofiar przemocy poprzez

edukacjq i korygowanie szkodliwych zachowah os6b stosujqcych przemoc. Potrzebg tq jasno

okreSlil monitoring dziaNafi z zakresu realizacji ,,Powiatowego programu pzeciwdziaNania

przemocy i ochrony ofiar przemocy w powiecie koScierskim za lata 2017 - 2020", kt6ry

wskazuje na potrzebg kontynuowania oddziatywah o charakterze edukacyjnym i korekcyjnym

skierowanych do os6b stosujqcych pzemoc.

1. Cele programu

Gl6wnym celem programu jest powstrzymanie osoby stosujqcej przemoc w rodzinie przed

dalszym jej stosowaniem oraz rozwijanie umiejgtnoSci samokontroli i wsp6N2ycia w rodzinie.

Program edukacyjno - terapeutyczny ma na celu tak2e:

. zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie,

. zwigkszenie skuteczno6ci ochrony os6b do6wiadczaiqcych pzemocy w rodzinie,

. zwiekszenie skutecznoSci dziaNafi intenruencyjnych i korekcyjnych wobec os6b stosuiqcych

przemoc w rodzinie,

. uSwiadomienie osobom stosuiqcym przemoc czym ona jest,

. uzyskanie ptzez osobq stosuiqcq przemoc SwiadomoSci wlasnych zachowaf

przemocowych wobec bliskich,
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. tozpoznanie ptzez osobe stosuiqcq przemoc sygnal6w ostrzegawczych zapowiadaiqcych

zachowania przemocowe,

. opracowanie,,planu bezpieczefistwa" zapobiegaiqcemu u2yciu sily i przemocy,

. nabycie nowych umieiqtnoSci sluZqcych rozwiqzywaniu spor6w w rodzinie bez u2ycia

agresji,

. naukQ umiejqtno6ci partnerskiego ukladania stosunk6w w rodzinie oraz uczenie siq

korzystania z pomocy innych,

. naukQ umiejqtno6ci konstruktywnego vtyra2ania uczu6.

2.ZaNoienia programu

Program ma sie przyczyniae do zmiany w postawach izachowaniach os6b stosujqcych

przemoc. Dla efektywnej realizacji programu nale?y zachowa6 wsp6lpracq miqdzy

realizatorami programu, a plac6wkami zajmujqcymi siq pomaganiem osobom

do6wiadczajqcym przemocy.

Praca edukacyjno - terapeutyczna w programie koncentruje siq wok6N trzech element6w:

1. Edukacji - dostarczanie informacji niezbgdnych do zrozumienia dynamiki przemocy,

konfrontacji z wewnqtrznymi przekonaniami.

2. Rozpoznanie i zmiana systemu przekonari i postaw osobistych - stwazanie mo2liwo6ci

do wglqdu w osobisty system pzekona6, postaw i nastawiefi emocjonalnych, kt6re inicjujq

iwzmacniajq stosowanie przez nich przemocy.

3. Zmiany behawioralno - poznawcze - stwarzanie mo2liwoSci do 6wiczenia nowych,

konstruktywnych form mySlenia i reagowania, sluzqcych skutecznej kontroli nad

szkodliwymi dzialaniami.

3. Tre6ci edukacyjne

Na program oddziaNywah korekcyjno - edukacyjnych skNada siq nastgpujqca tematyka:

1. Spoleczno - kulturowe 2r6dNa i okolicznoSci towazyszqce przemocy domowej.

2. Problemy wladzy i kontroliw reakcjach migdzyludzkich.

3. Planowanie i rozwijanie samokontroli.

4. Alkohol i patologia zycia rodzinnego.

5. Komunikacja interpersonalna.

6. Promocja pozytywnych standard6w i warto6ci.

7. Przemoc seksualna.

8. Dzieci, wychowanie a pzemoc.

9. Tolerancja i szacunek wobec os6b starszych i niepeNnosprawnych .
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4. Spos6b realizacji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w KoScierzynie dokonuje rekrutacji uczestnik6w

i okre6la formq realizaqi programu dostosowanq do liczby uczestnik6w i ich potrzeb. Na tym

etapie odbywa6 siq bqdq rozmowy motywujqce do udziaNu w programie, gdyz zgoda osoby

stosujqcej pzemoc na udzial w progjramie jest podstawowym warunkiem.

Przystqpujqce do programu osoby zostanq zapoznane z regulami uczestnictwa podczas

spotkania indywidualnego. Nad przestrzeganiem reguN czuwajq trenezy prowadzqcy grupe.

O przystqpieniu do programu decyduje zapoznanie siq uczestnika z reguNami programu

i podpisanie kontraktu, kt6ry stanowi pisemne zobowiqzanie do bezpiecznego i zgodnego

z zasadami wsp62ycia spolecznego i zachowania w trakcie uczestnictwa w zajqciach.

Uczestnik programu zobowiqz$e siq do powstrzymywania sig od zachowah pzemocowych

wobec czlonk6w rodziny i innych os6b.

Charakterys$ka programu:

. Grupa zamkniqta

o Liczba uczestnik6w: max 15 os6b

. Czas trwania programu: min. 60 godzin zajg6 (spotkania 1 x tydzieri)

W celu uznania, 2e osoba ukoriczyNa program, wymagane jest uczestnictwo w co najmniej 80%

oddziah/wah (indywidualnych i grupowych).

Rownolegle do cotygodniowych spotkah uczestnik6w programu ze specjalistami odbywa6 sig

bgdzie r6wnie2 monitorowanie zachowa6 uczestnik6w popzez wsp6lprace z rodzinami,

i nstytu cj a mi wsp6lpracuj qcymi z r odzinq oraz PCP R.
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5. Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa i przyjqcia do programu jest podpisanie kontraktu dotyczqcego

udzialu w programie.

Do programu nie kwalifikujq siq osoby :

. chore psychicznie,

o z powaznymi zaburzeniami osobowoSci,

. nalogowihazardzi6ci,

. uzale2nione od alkoholu i narkotyk6w, kt6re nie pzeszly podstawowego cyklu terapii.

Uczestnikami programu mogq by6 :

. osoby, samodzielnie zglaszalqce chq6 uczestnictwa w programie,

. osoby skierowane przez Sqd, skazane za pzestgpstwo z art. 207$1 kodeksu karnego (lub

inne przeciwko rodzinie, opiece, ze stwierdzeniem sprawstwa przemocy, korzystajqcy z

warunkowego zawieszenia wykonywania kary pozbawienia wolno6ci),

. osoby kierowane przez Policiq, obiqte procedurq Niebieskiej Karty,

. osoby kierowane przez pomoc spoNecznq, organizacje pozazqdowe, KoSci6N, organizacje

ko6cielne i inne instytucje, slu2by,

. rodzice, kt6rzy maiq ograniczonq wladzq rodzicielskq lub sq iej pozbawieni w wyniku

zaniedbah i niewypelniania funkcji rodzicielskich

6. Realizatorzy

Bezpo6rednim realizatorem programu korekcyjno - edukacyjnego dla os6b stosujqcych

przemoc w rodzinie jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ko6cierzynie. Rekrutacja

uczestnik6w oraz monitoring odbywa siq we wsp6lpracy z wieloma instytucjami lokalnymi

takimijak:

. O5rodki Pomocy SpoNecznej,

. Sqd Rejonowy w Ko6ciezynie,

. Komenda Powiatowa Policji w KoScierzynie oraz komisariaty Policji w poszczeg6lnych

gminach,

. Zesp6l Kuratorski SNuzby Sqdowej przy Sqdzie Rejonowym w KoSciezynie,

. Poradnia Leczenia Uzale2niefi w Ko6cierzynie.

Program korekcyjno - edukacyjny prowadzony jest przez 2 osoby (ze urzglqdu na specyficzne

procesy, kt6re mogq zachodzif, w grupie wskazane jest, aby byla to kobieta i mqiczyzna).

Zgodnie z rczporzqdzeniem Ministra Pracy i Polityki SpoNecznej z dnia 22lutego 2011 r.

w sprawie standardu podstawowych uslug Swiadczonych pzez specjalistyczne o6rodki

wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji os6b zatrudnionych w tych oSrodkach,

szczeg6lowych kierunk6w prowadzenia oddziatywafi korekcyjno-edukacyjnych wobec os6b
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stosujqcych przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji os6b prowadzqcych oddzialywania

korekcyjno-edukacyjne oddziatywania korekcyjno-edukacyjne prowadzone mogq by6, pzez

osoby, kt6re:

1. ukohczyly studia ll stopnia na jednym z kierunk6w: psychologia, pedagogika, pedagogika

specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki spoteczne w zakresie pedagogiki

opiekufczo-wychowawczej, resocjalizaqi lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku

uzupeNnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji;

2. posiadajq za6wiadczenie o ukoriczeniu szkolef w zakresie pzeciwdzialania przemocy

w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie

pracy z osobami stosujqcymi przemoc w rodzinie;

3. majq udokumentowany co najmniej 3-letni sta2 pracy w instytucjach realizujqcych zadania

na tzecz przeciwdziaNania przemocy w rodzinie.

7. 2r6dto finansowania

Opracowanie i realizacja program6w korekcyjno-edukacyjnych dla os6b stosujqcych przemoc

w rodzinie nale2y do zadafi w zakresie administracji rzqdowej realizowanych przez powiat.

Srodki na realizacjg i obslugg tego zadania zapewnia bud2et pahstwa. Realizacja programu

zaleZy od pozyskania tych 5rodk6w.

8. Zagro2enia realizacji programu

Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawc6w przemocy to uNo2ony w okre6lonym czasie

szereg dzialan skierowanych do konkretnej, specyficznej grupy odbiorc6w, wymagajqcy

zaanga2owania Srodk6w finansowych, rzeczowych, a przede wszystkim ludzkich. W zwiqzku

z lym realizacja okre6lonych zaNo2efi programowych nierozerwalnie Nqczy sig z ryzykiem

wystqpienia dziaNafi czy zjawisk, ktore mogq mie6 negatywny wptyw na przebieg programu.

Gl6wnym problemem moze by6 brak dostatecznego zainteresowania adresat6w

uczestnictwem w programie korekcyjno-edukacyjnym otaz brak Srodk6w finansowych na

realizacjq programu. Dlatego teZ istotna dla jego prowadzenia staje siq umiejgtna wsp6lpraca

z organizaqami i instytucjami pracujqcymiw zakresie przeciwdziaNania przemocy w rodzinie.

9. Monitoring

Ocenq realizacji programu dokona Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ko6cierzynie,

kt6rq przedstawi w formie sprawozdania z realizacji Programu PrzeciwdziaNania Przemocy

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Pzemocy w Rodzinie w Powiecie KoScierskim. Natomiast

sprawozdania z realizacji Programu skladane bqdq raz w roku do Pomorskiego Urzgdu

Wojew6dzkiego w Gdahsku w oparciu o okreSlony przez Wojewodg wz6r.
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