
 

UCHWAŁA NR I/2/2019 

 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 1 lutego 2019 r. 

 

 

w sprawie: przyjęcia „Programu psychologiczno - terapeutycznego dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie w Powiecie Nowodworskim na lata 2019 – 2020”. 

 

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

przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) oraz art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 12 pkt 11 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze 

zm.), uchwala się: 

§ 1. 

 

Przyjmuje się „Program psychologiczno - terapeutyczny dla osób stosujących przemoc  

w rodzinie w Powiecie Nowodworskim na lata 2019 – 2020”, który stanowi załącznik do 

niniejszej uchwały. 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim oraz 

Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

                                                                                                      Przewodniczący Rady 

                                                                                                              (-) 

                                                                                                  Robert Ciżmowski 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 



 

 

 

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. 

Jedną z form oddziaływań skierowaną do osób stosujących przemoc jest program 

psychologiczno – terapetyczny, który może służyć m.in.; utrwaleniu, zmiany osiągniętej  

w wyniku udziału w oddziaływaniach korekcyjno- edukacyjnych. Uczestnicy programu podczas 

spotkań będą mieli możliwość rozwijać, utrwalać zmianę zachowań, pogłębić samoświadomość 

oraz poznać nowe formy zachowań prospołecznych. 

„Program psychologiczno - terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie  

w Powiecie Nowodworskim na lata 2019 – 2020” stanowi uzupełnienie „Programu oddziaływań 

korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie Powiecie Nowodworskim na 

lata 2019-2020”, stąd też będzie  on realizowany w odniesieniu do tych osób stosujących 

przemoc, u których zostanie wykazana przez specjalistów konieczność realizacji pogłębionych 

działań terapeutycznych lub psychologicznych, a uczestnictwo w programie korekcyjno-

edukacyjnym okazało się niewystarczającą formą oddziaływań. Adresatami oddziaływań będą 

osoby, które wyrażą gotowość do osobistej, pogłębionej pracy psychologiczno-terapeutycznej  

w obszarze zmiany postaw i zachowań w relacjach z bliskimi. 

Program został przygotowany w oparciu o zalecenia dotyczące opracowania i realizacji 

programów psychologiczno - terapetycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie zgodnie  

z zapisami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 

ustanowionego Uchwałą nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 roku.(M.P. z 2014 r., 

poz. 445). 

Przedmiotowa uchwała została przygotowana zgodnie z założeniami „Strategii Rozwoju 

Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024”, obszar priorytetowy: Kapitał ludzki  

i społeczny (P2), cel strategiczny CS.2.1. Rozwinięty i w pełni wykorzystany kapitał ludzki,  

cel operacyjny: CO.2.1.2. Aktywizacja wykluczonych społecznie.  

 

 

                                                                                                      Przewodniczący Rady 

                                                                                                              (-) 

                                                                                                  Robert Ciżmowski 

 

 



 
Załącznik   

do Uchwały Nr I/2/2019 

Rady Powiatu 

w Nowym Dworze Gdańskim  

z dnia 1 lutego 2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM  

PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNY  

DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE 

W POWIECIE NOWODWORSKIM  

NA LATA 2019-2020  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Nowy Dwór Gdański  2019 



Program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie  
w Powiecie Nowodworskim na lata 2019-2020 

2 
 

 
 
 

Spis treści 
 

WSTĘP.................................................................................................................................................. 3 

1. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU ............................................................................................... 3 

2. DIAGNOZA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE NOWODWORSKIM ORAZ 
PORADNICTWO I INTERWENCJA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY .......................... 4 

3. CEL PROGRAMU ............................................................................................................................ 8 

4. ODBIORCY PROGRAMU ................................................................................................................. 8 

5. REALIZATORZY PROGRAMU ORAZ ŹRODŁA FINANSOWANIA ....................................................... 9 

6. METODY I CZAS REALIZACJI PROGRAMU ...................................................................................... 9 

7. HARMONOGRAM I ZAKRES TREŚCI MERYTORYCZNEJ PROGRAMU.............................................. 9 

8. EWALUACJA I MONITORING ....................................................................................................... 10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie  
w Powiecie Nowodworskim na lata 2019-2020 

3 
 

 

 WSTĘP  
 

O przemocy jako zjawisku dotykającym rodziny mówi się coraz powszechniej. Każdy 

kto śledzi informacje pojawiające się w mediach może się przekonać, jak duży jest zasięg 

zjawiska przemocy domowej, która przekracza granice społeczne, ekonomiczne, kulturowe 

czy też religijne. Mnogość reportaży i wielość kampanii medialnych dotyczących zjawiska 

przemocy w rodzinie podniosły poziom świadomości społecznej w tym zakresie, jak również 

zmieniły perspektywę patrzenia na przemoc domową. Dzięki licznym kampaniom 

społecznym oraz szeroko zakrojonym działaniom instytucji rządowych i organizacji 

pozarządowych skupionych na pracy na rzecz poprawy sytuacji osób doświadczających 

przemocy w rodzinie krzywda ofiar przestaje być tematem tabu. 

Przemoc doświadczana przez wspólnie zamieszkujące bliskie sobie osoby ma nie tylko 

negatywne skutki wpływające na pozostających w tych związkach ludzi i ich rodziny, ale 

także na lokalną społeczność i całe społeczeństwo. Zjawisko przemocy może bowiem 

pośrednio lub bezpośrednio wpływać na zwiększenie odsetka ludzi wykluczonych społecznie.  

Ważne jest aby zarówno osoby, wobec których jest stosowana przemoc, jak i osoby ją 

stosujące mogły uzyskać kompleksową i spójną pomoc, której celem będzie zatrzymanie 

przemocy. Jednym z ogniw systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest realizacja 

programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 

Uczestnicy programu nabywają wiedzę oraz umiejętności pozwalające wyeliminować 

zachowania przemocowe w relacji rodzinnej. Ważne jest aby osoby po zakończeniu udziału 

w  programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych mogły uzyskać wsparcie polegające na 

podtrzymaniu zmian zachowań i nabytych umiejętności, by nie doprowadzić do powrotu 

negatywnych zachowań przemocowych. Takiego rodzaju wsparciem jest Program 

psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Powiecie 

Nowodworskim na lata 2019-2020.   

 

1. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU 

 
Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 

wprowadzony Uchwałą nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. w punkcie 3.4. 

wskazał program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie 

jako element systemu oddziaływań ukierunkowanych na zmianę zachowań  osób stosujących 

przemoc w rodzinie. 

Jest to kolejny kierunek oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie, 

obok realizowanych programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, o jakich mowa 

w art. 6 ust. 4 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

W Powiecie Nowodworskim realizatorem Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób 

stosujących przemoc w  rodzinie w Powiecie Nowodworskim na lata 2019-2020 jest 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim. 
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  Program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie 

w Powiecie Nowodworskim na lata 2019-2020 został napisany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa wskazanymi poniżej: 

1. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 

przyjęty Uchwałą  Nr 76 Rady Ministrów  z dnia 29 kwietnia 2014 r. (Monitor 

Polski z 2014 r., poz.445), 

2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst 

jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 1390), 

3. Uchwała Nr XVI/109/2016 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29 

marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar  przemocy w rodzinie w Powiecie 

Nowodworskim na lata 2016-2020. 

 

2. DIAGNOZA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE 
NOWODWORSKIM ORAZ PORADNICTWO I INTERWENCJA W ZAKRESIE 
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY 

 
Diagnozę rozmiaru zjawiska przemocy w rodzinie na terenie powiatu nowodworskiego 

przeprowadzono w oparciu o dane uzyskane od Komendy Powiatowej Policji w Nowym 

Dworze Gdańskim oraz zespołów interdyscyplinarnych działających przy 

gminnych/miejskich ośrodkach pomocy społecznej w Nowym Dworze Gdańskim, Krynicy 

Morskiej, Ostaszewie, Stegnie i Sztutowie. Diagnoza zawiera dane statystyczne z lat 2016- 

2017, gdyż program pisany był w roku 2018 i wykorzystanie danych z niepełnego roku nie 

spełniałoby standardów analizy porównawczej.  

Tabela 1 zawiera dane liczbowe przekazane przez Komedę Powiatową Policji w Nowym 

Dworze Gdańskim dotyczące liczby interwencji domowych, które zakończone zostały 

wszczęciem procedury „Niebieskie Karty” oraz liczby osób dotkniętych przemocą w  rodzinie 

w okresie 2 lat na terenie powiatu nowodworskiego.   

 

 

Tabela 1.  Zjawisko przemocy w rodzinie w Powiecie Nowodworskim według danych Komendy  

Powiatowej  Policji w Nowym Dworze Gdańskim w latach 2016-2017 

Lp. Wskaźnik 
Rok 

2016 2017 

1. Liczba przeprowadzonych interwencji 

domowych, dotyczących zjawiska przemocy 

(liczba wypełnionych formularzy „Niebieska 

Karta”) 

56 96 

2.  Liczba osób, wobec których istnieje 

podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie 
56 96 

 kobiety 6 9 
mężczyźni 51 87 

3. Liczba nieletnich dotkniętych przemocą 

w rodzinie 
3 11 

4. Liczba kobiet dotkniętych przemocą w  

rodzinie  
44 86 

5. Liczba mężczyzn dotkniętych przemocą 18 13 
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w rodzinie 

6. Liczba osób, wobec których istnieje 

podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie pod 

wpływem alkoholu 
43 49 

7. Liczba osób doprowadzonych  do policyjnych 

pomieszczeń  dla osób zatrzymanych  lub 

doprowadzonych do wytrzeźwienia 

podejrzanych o stosowanie przemocy w  

rodzinie  

32 40 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Komendę Powiatową Policji w Nowym Dworze 

Gdańskim. 

 

Z powyższych danych wynika, że w 2017 roku nastąpił wzrost liczby interwencji 

domowych związanych z przemocą w rodzinie zakończonych wdrożeniem procedury 

„Niebieskie Karty” o 40 przypadki w stosunku do roku 2016. W analizowanych latach liczba 

mężczyzn, jako osób podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie, jest wyższa niż liczba 

kobiet. Można też zauważyć, że w analizowanym okresie czasu nastąpił wzrost liczby kobiet, 

jako osób podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie, jednakże jest to nadal 

zdecydowanie nieporównywalnie mniejszy współczynnik niż liczba mężczyzn. Osobami 

doznającymi przemocy są w głównej mierze kobiety. W porównaniu z rokiem 2016 w 2017 

zanotowano więcej aż o 42 przypadki przemocy w stosunku do kobiet. Obserwuje się także 

znaczny wzrost  liczby dzieci doznających przemocy w rodzinie. W porównaniu z rokiem 

2016 w 2017 zanotowano aż o 8 takich przypadków więcej. Liczba osób, wobec których 

istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie pod wpływem alkoholu w latach 2016 

i 2017 utrzymywała się na podobnym poziomie i była nieznacznie wyższa w 2017 r. 

Zauważyć można wzrost liczby osób doprowadzonych do policyjnych pomieszczeń dla osób 

zatrzymanych lub doprowadzonych do wytrzeźwienia podejrzanych o stosowanie przemocy 

w  rodzinie w roku 2017 w stosunku do roku 2016.  

Tabela 2 zawiera dane liczbowe przekazane przez zespoły interdyscyplinarne z miast 

i gmin Powiatu Nowodworskiego tj. Nowy Dwór Gdański, Krynica Morska, Ostaszewo, 

Stegna i Sztutowo. Obrazują one liczbę wszczętych procedur „Niebieskie Karty” przez 

podmioty do tego upoważnione oraz liczbę osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w  

rodzinie.  

 
Tabela 2.  Liczba procedur „Niebieskie Karty” oraz liczba osób dotkniętych przemocą w  rodzinie 

w Powiecie Nowodworskim w latach 2016-2017    

Wskaźnik 
Rok 

2016 2017 

Liczba wszczętych  procedur „Niebieskie Karty”  

(na podstawie formularzy „Niebieska Karta - A” 

wszczynających procedurę oraz dotyczących kolejnych 

przypadków w trakcie postępowania) 

69 85 

Liczba wypełnionych formularzy „Niebieska Karta” przez 

pracowników OPS   
12 13 

Liczba wypełnionych formularzy „Niebieska Karta” przez  

funkcjonariuszy Policji 
44 68 

Liczba wypełnionych formularzy „Niebieska Karta” przez  

przedstawicieli jednostek organizacyjnych gminy (np. służba 

zdrowia, oświata, GKRPA) 

6 3 
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Liczba zakończonych procedur „Niebieskich Kart” 49 71 

Liczba przekazanych przez  Zespół Interdyscyplinarny/Grupę 

Roboczą zawiadomień do organów ściągania  (Policji, 

Prokuratury)  o popełnieniu  przestępstwa z użyciem przemocy 

w  rodzinie  

10 16 

 

Ogólna liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie 

 

177 221 

w tym: 

kobiet 86 119 

mężczyzn 14 13 

nieletnich 77 89 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez zespoły interdyscyplinarne z Powiatu Nowodworskiego.  

 

Z powyższych danych wynika, że w 2017 roku wzrosła liczba wszczętych procedur 

„Niebieskie Karty” w porównaniu z rokiem 2016 o 16 przypadków. Liczba wypełnionych 

przez pracowników ośrodków pomocy społecznej formularzy „Niebieska Karta” w latach 

2016-2017 utrzymywała się na zbliżonym poziomie. Procedura „Niebieskie Karty” 

w analizowanym przedziale czasu wszczynana była głównie przez Policję (w 2016 - 44, 

w 2017 - 68), a w stopniu znikomym przez przedstawicieli pozostałych jednostek 

organizacyjnych (w 2016 - 6, w 2017 - 3). Dane te świadczą o wciąż małej aktywności 

placówek ochrony zdrowia i oświaty w tym zakresie. W 2017 roku o 22 przypadki wzrosła 

liczba zakończonych procedur „Niebieskie Karty” w porównaniu z 2016 r. Procedura ta jest 

kończona w przypadku braku zasadności podejmowania działań bądź w przypadku ustania 

przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania 

przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidulanego planu pomocy. W 2017 roku 

zanotowano o 6 przypadków więcej niż w 2016 roku przekazanych przez Zespół 

Interdyscyplinarny/Grupę Roboczą zawiadomień do organów ściągania  (Policji, Prokuratury) 

o popełnieniu  przestępstwa z użyciem przemocy w  rodzinie. Liczba osób dotkniętych 

przemocą w rodzinie w 2017 wzrosła o 44 w porównaniu z rokiem poprzednim. W 2017 roku 

zanotowano również  wzrost liczby kobiet (33 przypadki więcej) i nieletnich (12 przypadki 

więcej) dotkniętych przemocą w rodzinie, natomiast liczba mężczyzn dotkniętych przemocą 

w rodzinie pozostała na podobnym poziomie. 

Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie nie ogranicza się do interwencji Policji 

i wszczęcia procedury „Niebieskie Karty” przez służby. Istotnym elementem systemu 

wsparcia jest dostępność pomocy psychologicznej, prawnej i socjalnej.  

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Dworze Gdańskim świadczy 

specjalistyczne wsparcie dla osób, wobec których jest stosowana przemoc w rodzinie 

w postaci porad prawnych, psychologicznych oraz socjalnych.  

Tabela 3 zawiera dane dotyczące liczby osób, które otrzymały pomoc w  Powiatowym 

Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nowym Dworze Gdańskim w związku z  przemocą 

w rodzinie w latach 2016 - 2017. 
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Tabela 3. Liczba osób, które otrzymały pomoc w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej 

w Nowym Dworze Gdańskim w związku z przemocą w rodzinie w latach 2016-2017 

Wskaźnik 
Rok 

2016 2017 

Liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie, które otrzymały 

pomoc w  Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej  
27 24 

 

Liczba osób dotkniętych 

przemocą w rodzinie objęta 

pomocą w formie poradnictwa 

ogółem 27 18 

w tym 

psychologicznego 10 11 

prawnego 18 5 

socjalnego 2 2 

Źródło: opracowanie własne.  

 
Z powyższych danych wynika, że liczba osób, które otrzymały pomoc w  Powiatowym 

Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nowym Dworze Gdańskim w związku z  przemocą w  

rodzinie jest porównywalna w analizowanym okresie czasu. W 2017 roku liczba osób 

objętych pomocą w formie poradnictwa prawnego była niższa o 13 w porównaniu do roku 

poprzedniego. W roku 2016 i 2017 liczba osób objętych pomocą w formie poradnictwa 

psychologicznego i socjalnego w związku z przemocą w rodzinie utrzymywała się na 

podobnym poziomie.   

 Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Dworze Gdańskim udziela 

wsparcia także osobom stosującym przemoc w rodzinie poprzez realizację programu 

korekcyjno-edukacyjnego.  

Tabela 4 prezentuje dane dotyczące realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego w  

latach 2016-2017. 

 
Tabela 4. Realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego w latach 2016-2017 

Wskaźniki 
Rok 

2016 2017 
Liczba osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują 

przemoc w rodzinie skierowanych do uczestnictwa w  

programie korekcyjno-edukacyjnym 

11
1
 14

2
 

Liczba osób, które przystąpiły do udziału w programie 8 2 

Liczba osób, które ukończyły program 2 0 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Z powyższych danych wynika, że w 2017 roku liczba osób skierowanych do 

uczestnictwa w  programie korekcyjno-edukacyjnym była wyższa w porównaniu z 2016 

rokiem. Dane dotyczące kierowania osób do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym 

nie zwierają informacji z Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowym Dworze Gdańskim, 

ponieważ nie prowadzono statystyk w tym zakresie w analizowanym przedziale czasowym. 

W porównaniu z 2016 w 2017 roku wystąpił znaczy spadek liczby osób, które przystąpiły do 

udziału w programie, aż o 6 przypadków. W 2017 roku żadna osoba nie ukończyła programu 

co stanowi spadek w porównaniu z 2016 rokiem, gdzie zanotowano dwa takie przypadki.  

                                                           
1
 Brak danych z  Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowym Dworze Gdańskim z powodu nieprowadzenia statystyk 

w tym zakresie. 
2
 jw. 
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W związku z istniejącym zjawiskiem przemocy w rodzinie w Powiecie Nowodworskim 

konieczne jest stałe i długofalowe wdrażanie oddziaływań skierowanych do osób stosujących 

przemoc w rodzinie. Jednym z elementów systemu tych oddziaływań jest wdrożenie 

w Powiecie Nowodworskim programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie.   

 

3. CEL PROGRAMU 
 
Celem podstawowym programu jest zatrzymanie przemocy w rodzinie poprzez 

utrwalenie nieprzemocowego wzorca zachowań w rodzinach osób uczestniczących w  

programie w wyniku oddziaływań psychologiczno-terapeutycznych. 

Cele szczegółowe to: 

 rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, 

 zmiana sposobu myślenia, przekonań, stereotypów utrudniających budowanie partnerskich  

relacji, 

 nabycie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami (gniew, złość), 

 nabywanie i doskonalenie umiejętności wychowawczych, rodzicielskich, 

 nabycie wiedzy w zakresie metod relaksacji, redukowania napięć, 

 utrwalenie wyuczonych pozytywnych zmian u absolwentów grup korekcyjno-

edukacyjnych. 

Program psychologiczno-terapeutyczny skoncentrowany jest przede wszystkim na 

kliencie jako podmiocie oddziaływań. Istota programu polega głównie na realizacji celów 

terapeutycznych, które mają sprzyjać zwiększeniu samoświadomości, umiejętności 

samoregulacji i uruchomieniu zmian pozwalających na lepszą adaptację społeczną 

i optymalny poziom funkcjonowania w życiu codziennym. Program ten rozwija i utrwala 

metody komunikacji z osobami najbliższymi bez stosowania przemocy, jest to program 

„podążający” za klientem i skoncentrowany na kliencie i jego predyspozycjach, 

umiejętnościach, sposobie funkcjonowania czy myślenia.  

 

4. ODBIORCY PROGRAMU 
 
Program psychologiczno-terapeutyczny wpisuje się obszar działań profilaktyki 

wskazującej, czyli takiej, której działania kierowane są do jednostek, których zachowania 

zaczynają być wysoce ryzykowne i pojawiły się już poważne problemy związane 

z zachowaniem.  

Pogram jest skierowany do osób, które wcześniej ukończyły program oddziaływań 

korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.  

Uczestnikami programu nie mogą być:  

- osoby z poważnymi zaburzeniami osobowości, 

- osoby z zaburzeniami psychicznymi, 

- osoby uzależnione od narkotyków i alkoholu, które nie przeszły lub nie podjęły terapii. 
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5. REALIZATORZY PROGRAMU ORAZ ŹRODŁA FINANSOWANIA 
 

Realizatorem programu na szczeblu powiatowym w Powiecie Nowodworskim jest 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim.  

Koordynacja realizacji programu oraz prowadzenie spotkań z uczestnikami programu 

leżą w kompetencji specjalistów Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym 

Dworze Gdańskim: psychologa/terapeuty i pracownika socjalnego.  

Miejsce realizacji: Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Dworze 

Gdańskim, ul. Warszawska 52. 

Środki przeznaczone na realizację programu obejmują zasoby własne Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w  Nowym Dworze Gdańskim.  

 

6. METODY I CZAS REALIZACJI PROGRAMU 
 
 Metody realizacji programu obejmują: 

- rozmowę terapeutyczną,  

- mini wykład edukacyjny, 

- ćwiczenia  umożliwiające zmianę i utrwalenie nowo nabytych wzorców zachowań, 

- zadania domowe. 

Czas trwania pełnego cyklu programu: program obejmuje 5 spotkań grupowych (w 

wymiarze 2 godzin zegarowych) o charakterze wykładowo-warsztatowym oraz 5 godzin 

zegarowych indywidualnej terapii dla 5 osób. Łączny czas programu winien obejmować 

minimum 10 godzin dla każdego uczestnika. Spotkania odbywać się będą dwa/trzy razy w 

miesiącu przez okres czterech miesięcy (zaplanowano dwa cykle programu rocznie w blokach 

czteromiesięcznych: marzec – czerwiec, wrzesień-grudzień). 

 

7. HARMONOGRAM I ZAKRES TREŚCI MERYTORYCZNEJ PROGRAMU 
 
Harmonogram:  

 

I. Spotkanie kwalifikacyjne: zapoznanie się z treścią programu, zebranie wywiadu 

(kwestionariusz), zakwalifikowanie do programu przez prowadzących program 

oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 

II. Podpisanie kontraktu przez osoby zakwalifikowane do udziału w programie 

określającego reguły uczestnictwa. 

III. Rozpoczęcie realizacji działań przewidzianych w  programie wg. ustalonego planu  

(spotkania grupowe, sesje indywidualne). 

IV. Zakończenie cyklu programu oraz przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej wśród 

uczestników. 

Treść merytoryczna programu obejmować będzie m.in. zagadnienia z następujących 

obszarów: 

- relacje małżeńskie/partnerskie, 
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- relacje rodzinne, 

- relacje rodzic-dziecko. 

Zakres tematyczny obejmować będzie m.in. następujące zagadnienia: motywacja do 

zmiany, elementy Treningu Zastępowania Agresji, trening kompetencji społecznych, trening 

relaksacyjny. 

   

8. EWALUACJA I MONITORING 
 

 

Przebieg i efekty  programu psychologiczno-terapeutycznego wobec osób stosujących 

przemoc w rodzinie objęte są działaniami monitorującymi oraz ewaluacyjnymi 

prowadzonymi przez realizatora programu, a wyniki tych działań będą wykorzystywane  

w pracach nad doskonaleniem i upowszechnianiem dalszych metod pracy. 

Monitoring ma na celu zweryfikowanie czy program postępuje zgodnie z planem i będzie 

prowadzony w sposób ciągły w czasie jego trwania  przez realizatora.  

Ewaluacja jest procesem o charakterze praktycznym, którego zadaniem jest ustalenie, czy 

dany program osiągnął zakładane cele. Każdorazowo cykl programu będzie kończył się 

badaniem ewaluacyjnym uczestników poprzez wypełnienie ankiety ewaluacyjnej dotyczącej 

przebiegu i efektów oddziaływań.  

Ocena skuteczności programu  badana będzie w okresie od 6 miesięcy do dwóch lat po 

ukończeniu programu poprzez monitoring zachowań osób, które ukończyły program (metoda 

ankiety, rozmowy, wywiadu swobodnego nieustrukturyzowanego). Monitoring prowadzi 

podmiot realizujący program poprzez: 

-  bezpośredni kontakt z uczestnikami programu, 

- kontakt z ośrodkami pomocy społecznej, z zespołami kuratorskimi, z zespołami 

interdyscyplinarnymi, Policją oraz innymi podmiotami działającymi w zakresie profilaktyki 

przemocy w rodzinie. 

Przyjęty wskaźnik skuteczności programu to: liczba osób stosujących przemoc 

w rodzinie, które w okresie dwóch lat po ukończeniu programu psychologiczno-

terapeutycznego powróciły do zachowań polegających na stosowaniu przemocy w rodzinie.  

Z ewaluacji sporządza się raport ewaluacyjny przygotowany w oparciu 

o przeanalizowane dane ilościowe (m.in. rejestr konsultacji, listy obecności, liczba spotkań, 

godziny zajęć, ankieta) oraz jakościowe (wywiad, rozmowa, ankieta). Raport przekazywany 

jest do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim.  

 Raport zawiera:  

- opis podjętych działań, 

- zastosowaną procedurę ewaluacyjną, 

- dane liczbowe dotyczące realizacji programu, 

- uzyskane wyniki, 

- wnioski.  
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