Załącznik
do Uchwały nr XXIX/272/2009
Rady Powiatu Namysłowskiego
z dnia 24 czerwca 2009 r.

POWIATOWY PROGRAM
KOREKCYJNO-EDUKACYJNY
DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Namysłowie
Namysłów, maj 2009 r.
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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 (tj. Dz. U. z 2008 r.
nr 115, poz. 728 z późn. zm.);
3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r.
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. z 2006 r. nr 127, poz. 890).

II.

ZałoŜenia programu:
Program Korekcyjno-Edukacyjny dla Sprawców Przemocy w Rodzinie ma na celu
psychoedukację sprawców przemocy w rodzinie w kierunku zmiany zachowań typu
przemocowego na rzecz partnerstwa i poszanowania wobec domowników.

III.

Adresaci programu:
Pełnoletni męŜczyźni mieszkający na terenie powiatu namysłowskiego, stosujący
przemoc wobec partnerek i/lub innych członków rodziny:
1. skazani 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
edukacyjno-korekcyjnym;
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2. uczestniczący w terapii uzaleŜnienia od alkoholu lub narkotyków
(oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą w tym przypadku stanowić
uzupełnienie podstawowej terapii);
3. zgłaszający się do uczestnictwa w Programie w wyniku innych
okoliczności (np. kierowani przez Policję, Prokuraturę, Gminną Komisję
Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych,

Ośrodek

Interwencji

Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, 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 przyjęcia 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).
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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;
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 ofiarą;
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;
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4. Ocena postępów uczestników;
5. Monitoring uczestników Programu w zakresie stosowania przemocy
wobec partnerek i innych członków rodziny do trzech lat po zakończeniu
Programu.

VIII.

Przebieg Programu:

1. Powiatowy Program Korekcyjno-Edukacyjny dla Sprawców Przemocy w
Rodzinie trwać będzie nie krócej niŜ trzy miesiące, począwszy od
września do grudnia 2009 r. Obejmuje on 20 sesji (nie licząc sesji
indywidualnych poświęcanych kaŜdemu kandydatowi na uczestnika
Programu, które to psycholog realizować będzie bezpłatnie w ramach
rekrutacji);
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 ofiarom 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);
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6. Wyniki monitoringu i ewaluacji Programu będą wykorzystywane do prac
nad dalszym udoskonalaniem i upowszechnianiem metod oddziaływań
korekcyjno-edukacyjnych wobec sprawców przemocy w rodzinie;
7. Realizatorzy Programu zobowiązani będą do sporządzenia sprawozdania
z przebiegu Programu do 5 stycznia 2010 r.
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.

X.

Szacunkowy kosztorys realizacji w 2009 r. Powiatowego Programu
Korekcyjno-Edukacyjnego dla Sprawców Przemocy w Rodzinie
na terenie powiatu namysłowskiego:

Koszty osobowe
Wykaz specjalistów
Psycholog - specjalista ds.
psychoedukacji sprawców przemocy
domowej

Razem:

Forma zatrudnienia,
Razem złotych
zestawienie czasu i kosztów pracy
(brutto)
Umowa zlecenia:
20 sesji x 3 h = 60 h
60 h x 73 zł (w tym ewentualne
4380 zł
składki płacone przez zleceniodawcę)
= 4380 zł
4380 zł

Koszty organizacyjne
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek
Koszty wynajmu i eksploatacji pomieszczeń
Razem:

Koszt całkowity Programu

320 zł
300 zł
0 zł
620 zł

5000,00 zł
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Uwagi:
1. Na 2010 r. przewidziane jest utworzenie tzw. grupy ciągłej, rozpoczynającej
działalność juŜ w kwietniu. UmoŜliwi to stały nabór uczestników do Programu
i wyeliminuje niektóre zachowania manipulująco-unikowe sprawców przemocy
domowej wobec udziału w Programie;
2. Na 2010 r. planowany jest zakup dodatkowych pomocy merytorycznych,
niezbędnych do realizacji Programu, jak równieŜ szkolenie drugiego stopnia
psychologa realizującego Program.

Opracowanie:
Agnieszka Marciniak
Psycholog
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie
pod kierunkiem Ryszarda Kalis – Kierownika PCPR w Namysłowie
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