
 
Uchwała Nr XXXI/211/2013 

 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 
z dnia 30 września 2013 r.  

 
 
w sprawie: przyjęcia „Powiatowego programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy 
w rodzinie” 
 
Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
(tekst. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 ze zmianami) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm) uchwala się: 
 

§ 1 
 
Przyjmuje się „Powiatowy program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie” 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 Uzasadnienie 

 
Zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy               

w rodzinie do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy opracowywanie 

i realizacja programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc                

w rodzinie. Zapisy ustawy wzmacniają działanie administracji rządowej i jednostek samorządu 

terytorialnego zmierzające do przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz podniesienia świadomości 

społecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy. 

Głównymi założeniami „Powiatowego programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców 

przemocy w rodzinie” jest realizacja działań psychoedukacyjnych ukierunkowanych na zmianę zachowań 

osób stosujących przemoc a także edukacja sprawców przemocy. 

Oddziaływania korekcyjno – edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie powinny 

być tak ukierunkowane aby zmniejszyć ryzyko dalszego stosowania przemocy oraz zwiększyć ich 

zdolność do samokontroli agresywnych zachowań i do konstruktywnego współżycia w rodzinie. 
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WPROWADZENIE  

  

 Przemoc stała się jednym z najbardziej niepokojących zjawisk współczesnej rzeczywistości, 

mechanizmem regulującym stosunki międzyludzkie w rożnych środowiskach, grupach i układach 

społecznych. Wiąże się z emocjami, które najtrudniej jest kontrolować, a należą do nich: złość, gniew  

czy nienawiść. Problematyka tego zagadnienia budzi wiele kontrowersji, stała się więc, szczególnie  

w krajach zachodnich przedmiotem dyskusji, intensywnych badań, oraz działań terapeutycznych 

 i profilaktycznych. Szczególnie dotkliwym problemem związanym z przemocą są skutki i konsekwencje 

tego zjawiska. Ofiary przemocy żyją w ciągłym strachu i dezorientacji, doświadczając wstydu, cierpienia  

i upokorzenia. Przemoc wpływa na izolację i wykluczenie społeczne. Obniża samoocenę i poczucie 

wartości osoby dotkniętej przemocą. Utrwala „syndrom ofiary” w stosunkach rodzinnych, międzyludzkich, 

prowadząc niejednokrotnie do zachowań autodestrukcyjnych. 

 Przemoc jako forma  postępowania występuje między innymi w środowisku rodzinnym. W Polsce jest 

zjawiskiem,  który zaledwie od kilku lat istnieje w społecznej świadomości,  utożsamiany z problemem 

społecznym. Pozwoliło to rozpocząć rozważania, dyskusje i działania zmierzające do wyeliminowania 

aspołecznych postaw międzyludzkich. Dla agresora bowiem głównymi konsekwencjami bezkarnego 

stosowania przemocy są; utrwalenie agresywnego wzorca zachowań, obniżenie poczucia 

odpowiedzialności za własne działania, czerpanie satysfakcji i poczucie mocy z poniżania innych 

 i zadawania bólu, wejście w sferę bezprawia. 

 

 W literaturze przedmiotu nie ma jednoznacznego określenia zjawiska przemocy. Istnieje wiele 

definicji zjawiska przemocy. Zgodnie z ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:  

 PRZEMOC W RODZINIE  to „jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie  

lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych, a także innych osób wspólnie 

zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty 

życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność - w tym seksualną, powodujące 

szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne  

u osób dotkniętych przemocą”. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Polsce 

przyjmuje następującą definicję przemocy domowej: „Zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie 

skierowane przeciw członkowi rodziny, które narusza prawa i dobra osobiste, powodując cierpienie  

i szkody”. Odnosząc się do zjawiska przemocy wyodrębnia się formy przemocy. 

 

  FORMY PRZEMOCY:  

  

� przemoc fizyczna – polega na różnej gamie form zachowania o różnym stopniu nasilenia np. 

wymierzaniu policzków,  biciu, kopaniu itp.; 

� przemoc seksualna- zmuszanie do określonych zachowań i kontaktów seksualnych (gwałt, 

zmuszanie do oglądania filmów, zdjęć pornograficznych itd.); 

� przemoc psychiczna – słowne lub niewerbalne groźby użycia przemocy wobec osoby lub tego, co 

do niej należy, ten rodzaj przemocy przejawia się m. in. w zastraszaniu, poniżaniu, ubliżaniu, 

szantażowaniu itp.; 

� przemoc ekonomiczna/materialna – odmawianie lub ograniczanie dostępu do wspólnych 

środków finansowych lub odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwiania bądź ograniczanie 

podjęcia pracy zarobkowej ale również niszczenie przedmiotów itp.; 
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� zaniedbywanie -sytuacje, w których najbardziej podstawowe potrzeby dziecka (wyżywienie, 

ubranie, higiena, ochrona, bezpieczeństwo, wychowanie i opieka medyczna) nie są zaspokajane 

przez osoby za to odpowiedzialne. 

 

 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada na organy administracji rządowej oraz 

jednostki samorządu terytorialnego, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Działania       

te realizowane są w oparciu o przepisy określone w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,             

w ustawie o pomocy społecznej oraz w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. W odniesieniu do przemocy możemy, a nawet powinniśmy podejmować działania 

zmierzające do jego wyeliminowania. 

 Zjawisko przemocy domowej w Powiecie Nowodworskim obejmuje przede wszystkim dzieci, 

współmałżonków i partnerów w rodzinie, osoby starsze i niepełnosprawne. Nie znana jest jednak skala, 

rozmiar i charakter problemu na wskazanym terenie. Świadomość społeczeństwa co prawda zmieniła się  

w ostatnich latach,  jednak zjawisko przemocy nadal w większości gospodarstw domowych pozostaje  

problemem, z którym borykają się sami członkowie rodzin, bez instytucjonalnego wsparcia. Dlatego 

ważnym procesem jest udzielanie pomocy rodzinom mającym problem z kontrolowaniem emocji 

 i zachowań, zarówno ofiarom jak i sprawcom. 

 

 Program dla sprawców przemocy obejmuje zakres działań i czynności nakierowanych  

na jednostki, które powinny być realizowane niezwykle  precyzyjnie. Ważnym jest przygotowanie zarówno 

merytoryczne  i metodyczne. Wszelkie etapy oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych wobec osób 

stosujących przemoc w rodzinie, obejmują swym zakresem działania psychologiczne, edukacyjne                     

i socjalizacyjne, ukierunkowane na taką zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc,  

która zmniejszy ryzyko stosowania przez nie przemocy oraz zwiększy ich zdolność do samokontroli 

agresywnych zachowań i do konstruktywnego współżycia w rodzinie. 

 

 Realizatorem „Programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie  

w Powiecie Nowodworskim na lata 2013-2015” jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym 

Dworze Gdańskim oraz leżącym w jego strukturach Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej. 

 

  

 POTRZEBA OPRACOWANIA PROGRAMU NA TERENIE POWIATU 

NOWODWORSKIEGO  

 

 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, nakłada na organy administracji rządowej 

zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W związku z powyższym w ustawie  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wprowadzono zapis, który określił, że do zadań z zakresu 

administracji rządowej realizowanych przez powiat należy, opracowywanie i realizacja programów 

korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.  

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim, opracowało  

„Program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie w Powiecie Nowodworskim  

na lata 2013-2015”. Należy jednak zaznaczyć, iż program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców 

przemocy, stanowi jedynie uzupełnienie interwencji prawnych oraz administracyjnych podejmowanych  

w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
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Potrzeba opracowania programu na terenie Powiatu Nowodworskiego, nie wynika tylko  

i wyłącznie z realizacji zadań nałożonych na powiat. Zasadniczym argumentem świadczącym  

o zasadności opracowania programu korekcyjno-edukacyjnego, była potrzeba wynikająca z obecnej 

sytuacji w środowisku społecznym na terenie Powiatu Nowodworskiego.  

 Zarówno gminne jak i miejskie ośrodki pomocy społecznej oraz Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie realizują zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy. Między innymi została 

opracowana i wdrożona „Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu 

Nowodworskiego na lata 2009-2015”. PCPR w Nowym Dworze Gdańskim ponadto wspólnie z członkami 

Zespołu Interdyscyplinarnego w Powiecie Nowodworskim, opracowało i realizuje „Powiatowy Program 

Przeciwdziałania Przemocy w Powiecie Nowodworskim”. Oferowana pomoc  w tym zakresie skupia  

się przede wszystkim na działaniach pomocowych ofiarom przemocy. W przypadku  sprawców przemocy  

i ich destruktywnych zachowań nie podejmuje się natomiast żadnych działań i starań mających na celu 

wnikliwe rozpoznanie przyczyn i motywów ich postępowania. 

 Mając na uwadze przyczyny zjawiska przemocy coraz częściej oferowana jest pomoc związana           

z nietrzeźwością sprawców, jednakże alkohol nie stanowi jedynego źródła problemu. Profile 

psychologiczne sprawców przemocy wskazują, iż rozpatrując zjawisko przemocy należy brać pod uwagę 

zarówno mechanizmy psychospołeczne jak również  środowiskowe i kulturowe aspekty życia tych osób. 

Autorzy różnych publikacji i periodyków skupiają swoją uwagę zgłębiając teorię związków 

emocjonalnych, wzmocnienia kulturowego, teorie feministyczne i inne bardziej lub mniej powszechne.  

Specyfika opracowania programu korekcyjno - edukacyjnego oparta jest na potrzebach stricte związanych 

z osobami zamieszkującymi  teren Powiatu Nowodworskiego.  

 

 ZAŁO ŻENIA PROGRAMU  

 

 Przeprowadzając analizę istoty problemu przemocy w rodzinie, pomoc instytucjonalna w zakresie 

przeciwdziałaniu zjawisku przemocy jest nakierowana głównie na ofiary. Program korekcyjno - edukacyjny 

dla osób stosujących przemoc stanowi jedynie uzupełnienie różnych form interwencji prawnych                        

i administracyjnych w stosunku do tych osób.  

 Założeniem programu jest przede wszystkim przekazanie szeroko pojętej wiedzy na temat 

występowania zjawiska przemocy. W części korekcyjnej na zdobyciu umiejętności niestosowania 

przemocy, treningu umiejętności społecznych i asertywności oraz konstruktywnego rozwiązywania 

problemów i korzystania w pełni ze wsparcia społecznego. 

 

 CEL GŁÓWNY PROGRAMU  

 

 Cel główny określa skalę i rozmiar działania. Stanowi on priorytetowy element w każdym 

programie. Należy podkreślić, iż zasadniczym celem programu będzie przeciwdziałanie agresywnym 

zachowaniom osób będących sprawcami przemocy domowej oraz niwelowanie zjawiska przemocy  

w rodzinie. 

  

 Realizatorzy programu zakładają podjęcie działań nakierowanych na: 

1. Wyjaśnienie sprawcy, czym jest zjawisko przemocy; rodzaje i skutki przemocy. 

2. Wskazanie sprawcy jego aspołecznych zachowań wobec członków rodziny. 

3. Wskazanie agresorowi właściwych i społecznie pożądanych postaw. 

4. Korygowanie zniekształconych przekonań i wyobrażeń dotyczących interakcji rodzinnych. 



6 
 

5. Zwiększenie poczucia odpowiedzialności za własne czyny. 

6. Kształcenie umiejętności radzenia sobie z problemem w sposób właściwy i adekwatny  

do zaistniałych okoliczności. 

7. Poznanie i umiejętność wykorzystania zasad współżycia społecznego w stosunkach 

międzyludzkich. 

 

 W żadnym przypadku program nie przewiduje i nie akceptuje sytuacji i zachowań, które 

mogłyby akceptować współodpowiedzialność osoby krzywdzonej za przemoc wobec niej stosowaną. 

 Cele szczegółowe w programie są wytycznymi, nakreślającymi kierunek działań do zrealizowania 

celu głównego, są one osiągane poprzez konkretne działania, uzależnione od zasobów grupy biorącej udział 

w programie oraz siły poszczególnych jej członków. 

 

 

Cele szczegółowe: 

1. Wyjaśnienie uczestnikom czym jest przemoc oraz  wskazanie skutków tego zjawiska. 

2. Postawy i zachowania przemocowe a odpowiedzialność i skutki moralno-prawne; uświadamianie 

osób stosujących przemoc w rodzinie.  

3. Kształcenie świadomości  u agresorów; wskazywanie im  ich własnych zachowań  przemocowych 

wobec bliskich. 

4. Nauka rozpoznawania przez sprawcę sygnałów ostrzegawczych zapowiadających zachowania 

przemocowe. 

5. Opracowanie ,,Planu Bezpieczeństwa” zapobiegającego użyciu siły i przemocy. 

6. Wskazywanie  i wykorzystywanie nowo  poznanych sposobów  radzenia sobie w sytuacjach  

konfliktowych w rodzinie bez użycia siły i agresji. 

7. Nabywanie umiejętności partnerskiego dialogu w rodzinie. 

8.  Pomoc społeczna i instytucjonalna – jako źródła pomocy osobom stosującym przemoc w rodzinie. 

9. Nauka umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć. 

10. Promowanie zdrowego stylu życia. 

  

 ADRESACI PROGRAMU  

 

 Program korekcyjno - edukacyjny, adresowany jest do osób - sprawców przemocy w rodzinie  

z terenu Powiatu Nowodworskiego. Nabór prowadzony będzie w oparciu o indywidualną sytuację każdego                    

z uczestników. Jednakże do programu kwalifikowane będą w szczególności osoby: 

1. Skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z art. 201, art. 207 § 1 Kodeksu karnego 

(przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece), lub inne przeciwko rodzinie stwierdzające sprawstwo 

przemocy). 

2. Warunkowo zwalniane z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, jak i korzystające  

z  zawieszenia jej wykonania. 

3. U których wdrożono procedurę niebieskiej karty. 

4. Wyrażające dobrowolną chęć wzięcia udziału w programie. 
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Nabór do programu: 

1. Indywidualna decyzja o uczestnictwie w programie. 

2. Zobowiązanie uczestnika do uczestnictwa w programie. 

 

Warunkiem przyj ęcia do programu jest bezsprzeczne uznanie przez uczestnika programu  

faktu stosowania przemocy we własnej rodzinie. 

  

 Adresatami programu nie mogą być osoby chore psychicznie, nałogowi hazardziści, bądź osoby 

uzależnione od alkoholu i narkotyków, które nie przeszły terapii uzależnień. 

 

Warunki uczestnictwa w programie: 

1. Udział w rozmowie kwalifikującej dot. sytuacji rodzinnej, prawnej, zdrowotnej i zawodowej 

sprawcy. 

2. Złożenie oświadczeń. 

3. Uznanie osobistej odpowiedzialności za fakt stosowania przemocy. 

4. Zobowiązanie do powstrzymania się od agresywnych postaw i zachowań w kontaktach  

z członkami rodziny. 

5. Zobowiązanie się do zachowania bezpiecznego i zgodnego z zasadami współżycia społecznego  

w trakcie uczestnictwa w zajęciach. 

6. Pisemna zgoda na udział w programie. 

7. Podpisanie kontraktu. 

8. Wypełnienie ankiet ,,Historia przemocy” oraz ankiety końcowej. 

9. Obecność na wszystkich sesjach. 

 

  

 SPOSOBY ORAZ METODY REALIZACJI   

 

Etapy realizacji programu: 

Etap I - rekrutacja do programu. 

Etap II – terapia indywidualna i spotkania grupowe.        

Zajęcia grupowe prowadzone w składzie od 3 do 10 osób, odbywające się zgodnie z ustalonym 

harmonogramem, których celem jest przekazywanie treści edukacyjnych i korekcyjnych z wykorzystaniem 

poznawczych i behawioralnych metod pracy: psychoedukacja, praca na kwestionariuszach, wizualizacje, 

odgrywanie scenek, psychodrama, dialog sokratejski. 

Etap III - ocena rezultatów programu; sesje indywidualne. 

 

 Nabór uczestników do programu prowadzony będzie w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż dwa 

razy do roku.  Przewidywana ilość osób uczestniczących w programie podczas jednej sesji: maksymalnie 

10 osób.  Spotkania będą prowadzone przez specjalistów Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej           

w Nowym Dworze Gdańskim, psychologa, pracownika socjalnego, oraz w miarę potrzeb i możliwości 

zajęcia będą prowadzone przez innych specjalistów, m. in. socjoterapeutę, terapeutę ds. uzależnień, 

pedagoga, socjologa. Harmonogram zajęć obowiązuje spotkania grupowe oraz indywidualne.  
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 Zajęcia z uczestnikami rozpoczną się po I półroczu 2013 roku. Planowane spotkania  

z uczestnikami będą odbywać się nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu w Powiatowym Ośrodku 

Interwencji Kryzysowej w Nowym Dworze Gdańskim wg ustalonego harmonogramu. 

  

W części merytorycznej realizatorzy skupią się przede wszystkim na : 

1. Omówieniu definicji zjawiska przemocy oraz jego form i skutków.  

2. Analizie źródeł i przyczyn stosowania przemocy. 

3. Uświadomieniu faktu stosowania przemocy jako zjawiska braku kontroli. 

4. Uświadomieniu wpływu stosowanej przemocy na życie partnerskie. 

5. Uświadomienie znaczenia i funkcji rodziny w życiu człowieka. 

6.  Wskazaniu właściwych i pożądanych społecznie postaw rodzicielskich. 

7. Wyjaśnieniu definicji zastraszania. 

8. Wyjaśnieniu mechanizmów zaprzeczenia, minimalizowania problemu, wyparcia. 

9. Uświadomieniu znaczenia i roli emocji w życiu człowieka i relacjach interpersonalnych. 

10. Wskazaniu sprawcy sposobów  radzenia sobie z emocjami. 

11.  Nauce radzenia sobie ze stresem. 

12.  Znaczeniu  poczucia własnej wartości w komunikacji interpersonalnej. 

13. Uwrażliwieniu na innych–doskonalenie kontaktów werbalnych i niewerbalnych, umiejętność 

aktywnego  i cierpliwego słuchania rozmówcy dialogu. 

14. Analizie źródeł niepokojów i lęków: „Dlaczego boimy się zmian?” - nauka ich przezwyciężania. 

15. Zdefiniowaniu i zrozumieniu pojęcia szczęście; próba odpowiedzi na pytania: Co to jest 

szczęście?, Co mnie uszczęśliwia? 

16.  Nauce podejmowania decyzji  przez uczestników programu –jako elementu sprawstwa i poczucia 

odpowiedzialności w życiu człowieka. 

 

W części praktycznej podjęte działania obejmą: 

1. Odgrywanie scenek rodzajowych, odwrócone odgrywanie ról- identyfikacja z ofiarami przemocy. 

2. Ocena zachowań związanych z przemocą na spotkaniach grupowych przez uczestników programu. 

3. Określenie pozytywnych oraz negatywnych stron każdego z uczestników. 

4. Testy psychologiczne. 

5. Dyskusja z uczestnikami na temat szukania rozwiązań wolnych od przemocy. 

 

 Zarówno część merytoryczna, jak i praktyczna mają na celu wypracowanie określonych 

standardów zachowań u sprawców przemocy.  

 

Efekty podejmowanych działań mają na celu : 

1.  Uświadomienie sprawcy czym są przemoc i zjawiska przemocy wobec bliskich. 

2.  Rozpoznawanie przez sprawcę sygnałów ostrzegawczych we własnych zachowaniach 

zapowiadających użycie przemocy. 

3. Nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych. 

4. Nauczenie nowych metod rozwiązywania konfliktów bez używania agresji. 

5. Pozyskanie umiejętności wyrażania swoich uczuć oraz pragnień wobec partnera. 
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ŹRÓDŁA FINANSOWANIA  

  

 Program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie opracowany został dla 

potrzeb mieszkańców Powiatu Nowodworskiego. Opracowanie oraz realizacja leży w kompetencji 

pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim. Przeznaczone 

środki na ten cel obejmują zasoby własne jednostki organizacyjnej Powiatu. 

  

 MONITORING  

  

 Zasadniczym warunkiem osiągnięcia zamierzonych efektów wynikających z realizacji programu 

korekcyjno - edukacyjnego, jest sprecyzowanie potrzeb odpowiednio dopasowanych do określonej grupy 

beneficjentów.  

 Osoby stosujące przemoc domową należą do specyficznej grupy odbiorców. Zakładając 

osiągniecie zamierzonego celu, należy określić odpowiednio kierunek i sposoby realizacji podejmowanych 

przez nas działań. Podczas realizacji programu nasze założenia oraz metody jakie zamierzamy wdrożyć 

mogą okazać się mało skuteczne.   

 Dlatego ważnym jest, aby każde działanie oraz jego efektywność były monitorowane przez 

realizatorów programu, zarówno w czasie jego trwania, jak i w okresie po jego zakończeniu.  

 

Monitorowanie w każdym przypadku nakierowane będzie w szczególności na : 

• analizę osiągnięć naszej grupy osób w stosunku do zakładanych rezultatów; 

• analizę zachowań dotyczących sprawstwa przemocy w czasie trwania programu oraz po jego 

realizacji; 

• analizę zachodzących zmian w postawach osób uczestniczących w programie  

w stosunku do członków ich rodzin.  

 

 

 ZAGROŻENIA DLA REALIZACJI CELU PROGRAMU  

  

 Program korekcyjno- edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie w Powiecie Nowodworskim, 

zakłada podejmowanie działań ściśle sprecyzowanych i opracowanych przez specjalistów Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim. Osiągnięcie założonego celu, wymaga 

zaangażowania środków finansowych, rzeczowych, jak również zasobów ludzkich. Ważnym elementem 

przy realizacji założeń programowych jest uwzględnienie ryzyka podejmowanych działań, wpływających 

na osiągnięcie założonego celu. Mając na uwadze uczestników, celem głównym dla realizatorów programu 

będzie przeciwdziałanie postawom i  zachowaniom przemocy sprawców, aby minimalizować i niwelować 

zjawisko przemocy.  Specyfika grupy docelowej uczestników programu niesie ze sobą zagrożenia   

co do realizacji zamierzonych celów. Wynikają one w głównej mierze z uczestnictwa na spotkaniach, 

aktywności na zajęciach i motywacji do zmian i poprawy swoich zachowań w stosunkach  z członkami 

rodziny.   
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Głównym zagrożeniem dla osiągnięcia celu programu będzie: 

 

1. Brak systematycznego uczestnictwa w spotkaniach indywidualnych bądź grupowych. 

2. Brak aktywnego uczestnictwa w zajęciach. 

3. Brak wewnętrznej motywacji do zmian postaw wobec drugiego człowieka. 

4. Migracja uczestników programu. 

5. Uzależnienia. 

 

 

 

WNIOSKI KO ŃCOWE 

 

 Realizacja programu korekcyjno - edukacyjnego na terenie Powiatu Nowodworskiego stwarza 

istotne możliwości redukcji zachowań przemocowych u sprawców przemocy w rodzinie. Zakładając, 

 iż każdy z uczestników będzie systematycznie uczestniczył na spotkaniach, można przypuszczać,  

że nastąpi zmiana w postawach i zachowaniach uczestników programu. Nastąpi minimalizacja lub 

odrzucenie postaw agresywnych wobec członków rodziny. Po zakończeniu programu istotne jest 

prowadzenie monitoringu rodziny w której występowało zjawisko przemocy.  

  Powodzenie realizacji zakładanych rezultatów zależy przede wszystkim od indywidualnej postawy 

każdego z uczestników, świadomości problemu własnych agresywnych zachowań, a w szczególności  

od  aktywności i motywacji do zmiany agresywnych nawyków i przyzwyczajeń. Realizatorzy programu, 

koncentrując się na indywidualnym i osobowościowym aspekcie stosowania przemocy wśród uczestników 

programu, przeprowadzą dokładną analizę każdego przypadku i problemu. 

 Osoby uczestniczące w programie zdobędą wiedzę na temat właściwego funkcjonowania rodziny 

oraz prawidłowych relacji pomiędzy członkami środowiska rodzinnego. Wyodrębnione zostaną pozytywne 

cechy osobowościowe każdego z uczestników programu.  

 Mamy nadzieję, iż przy współpracy jednostek organizacyjnych Powiatu Nowodworskiego 

osiągniemy nasz cel, redukując tym samym skalę zjawiska przemocy na terenie Powiatu. 

  

 Program oddziaływań korekcyjno–edukacyjnych przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim wobec osób stosujących przemoc w rodzinie stanowi 

integralną część całego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Powiecie Nowodworskim 

oraz uzupełnia różne formy interwencji prawnych i administracyjnych podejmowanych wobec tych 

osób. 


