
Uchwała Nr XXVII/249/2020 
Rady Powiatu w Oświęcimiu 

z dnia 16 grudnia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Psychologiczno-Terapeutycznego dla Osób Stosujących 
Przemoc w Powiecie Oświęcimskim 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2020.920 t.j.) 
oraz art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.2020.218 t.j.) Rada Powiatu 
w Oświęcimiu uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się do realizacjiPowiatowy Program Psychologiczno-Terapeutyczny dla Osób Stosujących 
Przemoc w Powiecie Oświęcimskim jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   
Przewodniczący Rady Powiatu 

w Oświęcimiu 
 
 

Kazimierz Homa 
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Załącznik 
do uchwały Nr XXVII/249/2020 
Rady Powiatu w Oświęcimiu 
z dnia 16 grudnia 2020 r. 

 

 

 

 

PROGRAM PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE 
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1. OPIS PROGRAMU  

1.1. ADRESACI PROGRAMU  
Adresatem programu są dorosłe osoby (zarówno kobiety jak i mężczyźni), stosujące przemoc w rodzinie, 
które:  
a) ukończyły program korekcyjno-edukacyjny,  
b) zgłaszające się samodzielnie, bądź kierowane przez instytucje i podmioty,  
c) nie uczestniczyły w programie korekcyjno-edukacyjnym, ale prezentują dużą świadomość i motywację  

do pracy nad poprawą relacji rodzinnych. 
 

1.2. NABÓR UCZESTNIKÓW 

1) Udział w programie jest bezpłatny. 
2) Przyjęcie do programu poprzedzone jest rekrutacją oraz spotkaniem kwalifikacyjnym.  
3) Warunkiem przyjęcia do programu jest podpisanie kontraktu oraz rozpoczęcie udziału w spotkaniach 

zorganizowanych w ramach programu. 
4) Rekrutacji dokonuje się poprzez:  
a) umieszczanie informacji na stronie internetowej,  
b) rozsyłanie informacji do instytucji współpracujących z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  

w Oświęcimiu, 
c) bieżącą współpracę z instytucjami działającymi na rzecz przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie. 
 
1.3. REGUŁY UCZESTNICTWA  

W programie mogą uczestniczyć osoby, które:  
a) wyrażą pisemną zgodę na udział w programie,  
b) będą uczestniczyły spotkaniach organizowanych w ramach programu,  
c) zaprzestaną stosowania przemocy wobec członków rodziny, 
d) zobowiążą się do powstrzymywania się od spożywania alkoholu oraz zażywania środków psychoaktywnych, 
e) zobowiążą się do poszanowania zasad współżycia społecznego,  
f) wyrażą zgodę na przeprowadzenie oceny skuteczności programu w dniu jego zakończenia oraz po jego 

zakończeniu.  

Wszelkie działania podejmowane w ramach realizacji programu mogą być dokumentowane przez:  
1) harmonogram spotkań oraz ich tematykę, 
2) korespondencję z urzędami i uczestnikami, 
3) ankiety,  
4) kontrakty z uczestnikami,  
5) listy obecności,  
6) notatki, 
7) raporty,  
8) wyrażenie zgody przez uczestnika na kontakt z partnerami i instytucjami, 
9) inne dokumenty potwierdzające prowadzenie działań w ramach programu. 
 
1.4. ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNE  

a) integracja, budowanie poczucia bezpieczeństwa w grupie,  
b) komunikacja w relacji rodzinnej, 
c) style komunikacji oraz nabycie umiejętności komunikacji wśród członków rodziny,  
d) edukacja w obszarze dotyczącym zjawiska przemocy w rodzinie, 
e) emocje w życiu rodzinnym i umiejętność ich wyrażania bez agresji,  
f) poznawanie siebie w kontaktach interpersonalnych w kontekście osobistych zasobów i blokad, 
g) możliwość poprawy relacji w związku i budowanie nowych, właściwych relacji, 
h) wytyczenie nowych obszarów właściwych relacji w związku i rodzinie – własne pomysły i możliwości ich 

realizacji,  
i) problemy osobiste wyniesione ze środowiska biologicznego, jako możliwość zmiany obrazu siebie, 
j) pracy nad sobą. 
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1.5. SPOSÓB REALIZACJI 

Program realizowany jest w formie spotkań:  
a) grupowych i/lub,  
b) indywidualnych i/lub,  
c) małżeńskich/partnerskich/rodzinnych.  

Wybór formy spotkań przebiega w zależności od:  
a) zdiagnozowanych czynników wpływających na relacje w rodzinach uczestników,  
b) poziomu motywacji oraz samoświadomości uczestników i ich najbliższej rodziny do pracy korekcyjnej.  
Tematyka indywidualnych spotkań jest ukierunkowana na osobiste potrzeby uczestników.  
Spotkania małżeńskie/partnerskie/rodzinne zawierają elementy mediacji, a także systemowej terapii rodzin.  
Szczególny nacisk jest położony na najbardziej zaburzone obszary.  
Zajęcia odbywać się będą w budynku POIK, przy ul. Dąbrowskiego 139, 32-600 Oświęcim po godzinach pracy 
ośrodka. 
Dla każdego z uczestników przewidziane jest 10 godzin spotkań zorganizowanych w ramach programu.  
Osoba ukończy program, jeżeli weźmie udział w min. 75 % spotkań. 
 
1.6. ZAKŁADANE REZULTATY PROGRAMU 

Założenia programu mają na celu przyczynienie się do:  
a) zbudowania poczucia bezpieczeństwa,  
b) nabycia umiejętności właściwej komunikacji,  
c) zdobycia wiedzy w obszarze negatywnego zjawiska przemocy w rodzinie, 
d) nauczenia się właściwego wyrażania emocji bez użycia agresji,  
e) poznania siebie w kontaktach interpersonalnych w kontekście osobistych zasobów i blokad,  
f) nabycia umiejętności budowania nowych, pozytywnych relacji w związku małżeńskim, partnerskim  

i rodzinie,  
g) określenia własnych pomysłów na odnajdywanie się w relacjach w związku małżeńskim, partnerskim  

i rodzinie,  
h) dokonania zmiany obrazu siebie poprzez pracę nad sobą. 
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2. CELE, ZADANIA, REALIZATORZY, TERMINY I WSKAŹNIKI REALIZACJI PROGRAMU  

Tabela. Opis celów, zadań, realizatorów, terminów i wskaźników realizacji programu 

CEL GŁÓWNY 

Rozwijanie oraz utrwalanie kompetencji sprawców przemocy w rodzinie w zakresie komunikacji z rodziną bez stosowania przemocy poprzez oddziaływanie 

psychologiczno – terapeutyczne 

CEL SZCZEGÓŁOWY PROGRAMU ZADANIA PROGRAMU REALIZATORZY/ PARTNERZY 

PROGRAMU 

TERMINY 

REALIZACJI 

PROGRAMU 

WSKAŹNIKI PROGRAMU 

Oddziaływanie na osoby stosujące 

przemoc w rodzinie poprzez:  

− nabycie oraz rozwój wiedzy 

uczestników, mającej na celu 

powstrzymanie się od zachowań 

przemocowych,  

− utrwalenie zachowań 

wyuczonych w ramach spotkań 

programu korekcyjno-

edukacyjnego,  

− rozwój zachowań 

prospołecznych,  

Promowanie i 

rozpowszechnianie 

ulotek/broszur 

informacyjnych. 

Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie,  

− Policja,  

− Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy 

Społecznej,  

− Kuratorzy Sądowi,  

− Zespoły Interdyscyplinarne,  

− Placówki medyczne,  

− Powiatowy Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej świadczący usługi na rzecz 

mieszkańców Powiatu 

Oświęcimskiego ,  

Zadania  

o charakterze 

ciągłym,  

w zależności 

od potrzeb 

Liczba wydanych  

i rozdysponowanych 

materiałów. 
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− rozwój umiejętności samokontroli 

emocji,  

− poprawę relacji z najbliższymi 

oraz umiejętności budowania 

relacji rodzinnych. 

− inne instytucje działające na rzecz 

przeciwdziałania zjawisku przemocy  

w rodzinie. 

Prowadzenie spotkań/zajęć/ 

warsztatów:  

− grupowych i/lub,  

− indywidualnych i/lub ,  

− małżeńskich/ 

partnerskich/  

− rodzinnych w obszarze 

psychologiczno-

terapeutycznym. 

Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie, − psycholodzy, 

psychoterapeuci, terapeuci, którzy 

posiadają minimum 3 – letnie 

doświadczenie zawodowe w pracy  

z osobami uwikłanymi w przemoc 

w rodzinie, − realizatorzy programów 

korekcyjno – edukacyjnych. 

Zadania  

o charakterze 

ciągłym,  

w zależności 

od potrzeb 

Liczba zorganizowanych 

spotkań/zajęć/ warsztatów 

wraz z liczbą osób, które  

w nich uczestniczyły.  

− Liczba osób, które 

ukończyły program 

psychologiczno-

terapeutyczny. 
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3. MONITORING I EWALUACJA PROGRAMU  

Na ostatnim spotkaniu dokonywane będzie podsumowanie uczestnictwa w programie i wypełnienie ankiety 
ewaluacyjnej. Ocena skuteczności programu będzie również po zakończeniu programu poprzez 
przeprowadzenie rozmów z uczestnikami lub ich rodzinami bądź innymi osobami, np. pracownikami instytucji 
działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Coroczne sprawozdanie z realizacji programu 
przedstawione będzie Zarządowi Powiatu Oświęcimskiego, Komisji Do Spraw Zdrowia i Spraw Społecznych 
Rady Powiatu Oświęcimskiego oraz Radzie Powiatu Oświęcimskiego. Ponadto będą wykonywane wszelkie 
sprawozdania publikowane przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie dotyczące realizacji ww. 
programu. Program będzie realizowany zgodnie z rekomendacjami dotyczącymi realizacji programu 
psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc opracowanymi przez Małopolski Urząd 
Wojewódzki w Krakowie. Zmiany ww. rekomendacji nie wymagają aktualizacji treści niniejszego programu.  

 

4. ŹRODŁO FINANSOWANIA PROGRAMU  

Zakłada się finansowanie programu ze środków otrzymanych z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego  
w Krakowie, środków własnych Powiatu Oświęcimskiego oraz ze środków pozyskanych z innych źródeł.  

 

SPIS TABEL  
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Uzasadnienie

Przepisy art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.2020.218 t.j.) obligują powiat

do opracowania i realizacji programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie

specjalistycznej pomocy.

W związku z tym, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu przygotowało projekt Powiatowego

Programu Psychologiczno-Terapeutycznego dla Osób Stosujących Przemoc w Powiecie Oświęcimskim.

Niniejszy program zakłada podejmowanie działań powstrzymujących sprawców przemocy w rodzinie

oraz nabycie przez nich kompetencji prowadzących do zakończenia przemocy w rodzinie.
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