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WST^P 

Podejmowanie dziaJah majqcych na celu przeciwdzialanie przemocy w rodzinie wymaga, 

aby kierowane byly one zarowno do osob doswiadczajgcych przemocy jak i do osob stosujacych 

przemoc. Kompleksowe dzialania w tym zakresie nie mogq nie zawierac w swych zapisach 

programow korekcyjno - edukacyjnych dla sprawcow przemocy, Realizacja tychze uzupelnia 

organizacj? pomocy osobom dotkniqitym przemoct). a tym samym przyczynia si? do 

przeciwdziaiania przemocy na terenie Powiatu Mogilenskiego. 

Glownym zalozeniem programow korekcyjno- edukacyjnych jest pomoc sprawcom w zaprzestaniu 

stosowania przemocy poprzez edukacj? maj^c^ na celu: uswiadomienie sprawcom czym jest 

przemoc, uzyskanie przez nich swiadomosci wtasnych zachowan przemocowych wobec bliskich, 

rozpoznanie przez nich sygnalow ostrzegawczych zapowiadaj^cych zachowania przemocowe, 

nabycie nowych umiej^tnosci sluz^cych rozwi^zywaniu konfliktow, sporow w rodzinie bez uzycia 

agresji, nauk? umiej?tnosci partnerskiego ukladania stosunkow w rodzinie, uczenie si? korzystania 

z pomocy innych. 

I aid Bartecki 
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I 

Charakterystyka zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Mogilenskiego. 

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzaj^ce si? umyslne dzialanie lub 

zaniechanie naruszaj^ce prawa lub dobra osobiste czlonkow rodziny. w szczegolnosci narazaj^ce te 

osoby na niebezpieczehstwo utraty zycia, zdrowia. naruszajqce ich godnosc. nietykalnosc cielesn^, 

wolnosc, w tym seksualnij, powodujqce szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a takze 

wywoluj^ce cierpienia i krzywdy moraine u osob dotkni?tych przemocy. (za ustaw^ z dnia 29 lipca 

2005 r. 0 przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie - D z . U . z 2005 r.. nr 180, poz. 1493 z pozn.zm.). 

Przemoc domowa charakteryzuje si? tym, ze: 

1. Jest intencjonalna. Przemoc jest zamierzonym dziaianiem czlowieka i ma na celu 

kontrolowanie i podporz^dkowanie ofiary. 

2. Sily ŝ  nierownomierne. W relacji jedna ze stron ma przewag? nad drug^. Ofiara jest 

slabsza, a sprawca silniejszy. 

3. Narusza prawa i dobra osobiste. Sprawca wykorzystuje przewag? sily, narusza podstawowe 

prawa ofiary (np. prawo do nietykalnosci fizycznej, godnosci, szacunku). 

4. Powoduje cierpienie i bol. Sprawca naraza zdrowie i zycie ofiary na powazne szkody. 

Doswiadczanie bolu i cierpienia sprawia, ze ofiara ma mniejsz^ zdolnosc do samoobrony. 

Przemoc moze przybierac rozn^ postac. Wyroznia si? nast?puJ4ce formy przemocy: 

- przemoc fizyczn^ - popychanie, odpychanie, obezwladnianie, przytrzymywanie, 

policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartq r?kq i pi?sciami, bicie 

przedmiotami, ciskanie w kogos przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami zracymi, 

uzycie broni, porzucenie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielnie komus przemocy. 

- przemoc psychiczna - wysmiewanie pogl^dow, religii, pochodzenia, narzucanie wlasnych 

pogl^dow, karanie przez odmow? uczuc, zainteresowania, stala krytyka, wmawianie 

choroby psychicznej, izolacja spoleczne ( kontrolowanie i ograniczanie kontaktow z innymi 

osobami), domaganie si? posluszehstwa, organicznie snu i pozywienia, degradacja werbalna 

(wyzywanie, ponizanie, upokarzanie, zawstydzanie), stosowanie grozb. 

- przemoc ekonomiczna - odbieranie zarobionych pieni?dzy, uniemozliwienie podj?cia pracy 

zarobkowej, nie zaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, itp. 

- przemoc seksualna - wymuszanie pozycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych 

pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy 

wspolzycia seksualnego, demonstrowanie zazdrosci, krytyka zachowan seksualnych ofiary. 

itp. 
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Badanie zjawiska przemocy w rodzinie jest bardzo trudnym procesem ze wzgl?du na wiele 

czynnikow, zarowno kulturowych jak i spolecznych, ktore cz?sto utrudniajq b§dz uniemozliwiajq 

ujawnienie informacji o trudnej sytuacji rodziny na zewnc|trz. Doswiadczanie przemocy od osob 

bliskich lub tez bycie swiadkiem takich sytuacji wywokije wiele psychologicznych mechanizmow 

powoduj^cych usprawiedliwianie sprawcow, szukania winy w sobie przez co proces uwidocznia 

przemocy jest dlugotrwaly i nieujawniany cz^sto przez wiele lat. Z drugiej strony w sytuacji, kiedy 

dzieci obserwuj;^ zachowania przemocowe, bqdz tez kiedy doswiadczaj^ przemocy utrwalaj^ 

negatywne wzorce zachowan. ktore stajq si? cz?sto jednym wzorcem post?powania na ich cale 

zycie. Rzutuje na nawi^zywanie relacji. rozwi^zywanie sytuacji trudnych, funkcjonowanie w zyciu 

spolecznym, przestrzeganie norm i zasad. Sprawozdania Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie 

za lata 2013 i 2014 wskazuj^ jednoznacznie, ze to kobiety oraz dzieci w przewazaj^cej mierze 

doswiadczaJ4 przemocy, a sprawcami najcz?sciej ŝ  m?zczyzni. W 2013 r. na terenie Powiatu 

Mogilenskiego policjanci przeprowadzili 302 interwencje domowe, z czego 201 dotyczylo 

bezposrednio przemocy i zostalo zakohczone sporz^dzeniem niebieskiej karty. Przemocy 

doswiadczyto 186 kobiet, 26 m?zczyzn i 41 maioletnich. Najwi?cej z tych przypadkow dotyczylo 

przemocy psychicznej- 198, nast?pnie przemocy fizycznej 139, seksualnej 1, innego rodzaju 

przemocy - 53. Wsrod sprawcow przemocy domowej 191 osob to m?zczyzni, 7 kobiet i 3 

nieletnich. W 2014 r. policjanci przeprowadzili 401 interwencji domowych z czego 186 dotyczylo 

bezposrednio sytuacji przemocy i zostalo zakohczonych sporz^dzeniem formularza niebieska karta. 

Przemocy doswiadczyly 163 kobiety, 26 m?zczyzn i 32 maioletnich, sprawcami przemocy 

natomiast w przewazaj^cej wi?kszosci byli m?zczyzni - 173 osoby, 12 kobiet i 1 nieletni. Podobnie 

jak w 2013 roku najwi?cej z tych przypadkow dotyczylo przemocy psychicznej- 181, fizycznej 115, 

seksualnej 2, innego rodzaju przemocy - 69. 

Z powyzszych danych jasno wynika, ze liczba interwencji nie zmienia si? w znacz^cy 

sposob. Utrzymuje si? na rownym, wysokim poziomie. Trudno nadto oszacowac ilosc sytuacji 

przemocowych, w ktorych nie interweniowaty policyjne patrole. Zatem skala przemocy na terenie 

Powiatu Mogilenskiego moze miec znacznie wi?kszy zasi?g niz podaj^ policyjne statystyki. 

Konsekwencje wi^z^ce si? z takimi doswiadczeniami majq wptyw na codzienne funkcjonowanie, 

poczucie wlasnej wartosci, wiary we wtasne sily i mozliwosci os6b znajduj^cych si? w ich centrum. 

Podstawy prawne powiatowego programu korekcyjno- eduakcyjnego d!a osob stosujacych 

przemoc w rodzinie sq okreslone w ponizszych aktach. 

1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdzialaniu przemocy w rodzkfieXDz. U . z 2005 r. 

II 

Nr 180, poz 1493 z pozn. zm.); 
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2. Rozporz^dzenie Ministra Pracy i Politylci Spotecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie 

standardu podstawowych ustug swiadczonych przez specjalistyczne osrodki wsparcia dla 

ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osob zatrudnionych w tych osrodkach, 

szczegolowych kierunkow prowadzenia oddzialywan korekcyjno- edukacyjnych wobec 

osob stosujacych przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osob prowadz^cych oddzialywania 

korekcyjno- edukacyjne (Dz. U . z 2011 r. Nr 50, poz. 259); 

3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej (Dz. U . z 2015 r. poz. 163 z 

pozn.zm.); 

4. Ustawa z dnia 26 pazdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu 

alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 r. poz. 1356, z pozn.zm); 

5. Rozporz^dzenie Rady Ministrow z dnia 13 wrzesnia 2011 r. w sprawie procedury 

„Niebieskie Karty" oraz wzorow formularzy .,Niebieska Karta" (Dz.U. z 2011 r. Nr 209 

poz. 1245); 

6. Krajowy Program Przeciwdziala Przemocy w Rodzinie na lata 2014- 2020 (Monitor Polski, 

Dziennik Urz?dowy RP z dnia 9 czerwca 2014 roku, poz.445); 

7. Wojewodzki Program Przeciwdziaiania Przemocy w Rodzinie dla Wojewodztwa Kujawsko-

Pomorskiego do roku 2020 - przyj?ty Uchwal^ Nr 24/899/13 Zarz^du Wojewodztwa 

Kujawsko- Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2013 r. 

Zalozenia powiatowego programu korekcyjno- edukacyjnego dla sprawcow przemocy 

1. Jednym z gtownych zalozeh programu jest przyczynienie si? do zaprzestania stosowania 

przemocy, a takze zmiany zachowan, przekonah, zdobycia nowej wiedzy przez sprawcow. 

2. Powyzsze zalozenie jest scisle powi^zane z kolejnym zalozeniem zapewnienia 

bezpieczehstwa osobie doswiadczajqcej przemocy. Zatem program korekcyjno- edukacyjny 

z zalozenia jest dopetnieniem wszelkich oddzialywan podejmowanych na rzecz 

przeciwdziaiania przemocy w rodzinie. Praca ze sprawc^ przemocy winna bye niemalze 

rownolegle podejmowana z pomocy dla osob doswiadczaj^cych przemocy, tak aby rodzina 

zostala obj?ta systemowym wsparciem, co mozliwe staje si? tylko przy wspolpracy osob 

i instytucji dzialaj^cych na rzecz przeciwdziaiania przemocy. 

3. Spotkanie dla sprawcow przemocy w rodzinie nie mog^ odbywac si? w miejscach, w 

ktorych udziela si? pomocy i wsparcia ofiarom przemocy w rodzinie. 

Ill 

w rodzinie. 
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4. Zaj^cia grupowe b^dq organizowane w grupie liczijcej nie mniej niz 15 osob. 

5. Osoby prowadzgce spotkania b?d<| prowadzily lisly obecnosci uczestnikow. 

6. Program korekcyjno-edukacyjny prowadzony b^dzie przez co najmniej dwie osoby -

kobiet? i m?zcz.yzn?, co jest niezwykle wazne dla uczestnikow programu, gdyz umozliwia 

obserwowanie modelu komunikacji partnerskiej. Siajc si? tez czynnikiem konfrontuJ£jcym, 

ktory jest bardzo waznym elemcntem w procesic zmian zachowania. 

7. Trenerzy programu winni charakteryzowac si? wysokim profesjonalizmem, aktualnq 

wiedzq, przestrzeganiem zasad spolecznie akceptowanych. 

8. Program korekcyjno- edukacyjny powinien skladac si? z nast?pujqcych elementow: 

- tematow edukacyjnych informuj^cych o zrodlach. przyczynach, przebiegu cyklu przemocy 

i etapow powstawania zachowan przemocowych; 

- metody pracy stwarzajcjce srodowisko do korekcji lub zmiany zachowan, przekonah, 

funkcjonowania w srodowisku rodzinnym i spolecznym, ale takze do refleksji dotycz^cej 

wtasnych postaw, wzorow zachowan, pogl^dow wzmacniaj^cych zachowania przemocowe. 

9. Program winien zostac realizowany podczas: 

- konsultacji indywidualnych maj^cych na celu dokonania kwalifikacji do programu, 

podczas ktorych zostanie sporzqdzone na pismie wst?pne rozpoznanie diagnostyczne 

obejmuj^ce zagadnienia tj.: 

a) okolicznosci skierowania do programu 

b) okreslenie czy uczestnik programu aktualnie stosuje przemoc 

c) najgrozniejsze oraz typowe formy i okolicznosci przemocowych zachowan 

d) aktualn^ sytuacj? rodzinna i zawodow^ 

e) cechy osobiste istotne dla pracy korekcyjnej. 

- zaj?c grupowych, ktorych celem b?dzie edukacja uczestnikow oraz warsztaty, podczas 

ktorych b?d^ prowadzone m.in. treningi komunikacji interpersonalnej, cwiczenia 

zmieniaj^ce myslenie i reakcj? na przemoc. 

Cele powiatowego programu korekcyjno- edukacyjnego dla sparwcow przemocy w rodzinie. 

Glownym celem programu jest pomoc sprawcom w zaprzestaniu stosowania przemocy 

poprzez edukacj? maj^ca na celu: 

1. uswiadomienie sprawcom czym jest przemoc; 

2. rozwijanie umiej?tnosci samokontroli i wspolzycia w rodzinie; I 

IV 

cki 
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3. ksztahowanie umiej?tnosci w zakresie wychowywania dzieci bez uzywania przemocy w 

rodzinie; 

4. uzyskanie przez nich swiadomosci wJasnych zachowan przemocowych wobec bhskich oraz 

wlasnej odpowiedzialnosci za popelnione czyny oraz stworzenie wlasnego planu 

bezpieczehstwa; 

5. rozpoznanie przez nich sygnalow ostrzegawczych zapowiadaJ£)cych zachowania 

przemocowe; 

6. nabycie nowych umiej?tnosci stuz^cych rozwit^zywaniu konfliktow, sporow w rodzinie bez 

uzycia agresji; 

7. nauk? umiej?tnosci partnerskiego ukladania stosunkow w rodzinie, komunikowania si? , 

uczenia si? korzystania z pomocy innych, zmiany w przekonaniach dotycz^cych 

funkcjonowania rodziny. 

8. uzyskania informacji o mozliwosciach podejmowania dziaiah terapeutycznych. 

Zagrozenia w realizacji powiatowego programu korekcyjno- edukacyjnego dla sprawcow 

1. Negatywne wzorce zachowan spolecznych (mity, stereotypy). 

2. Alkohohzm. 

3. Opor w zintegrowaniu dziaiah roznych instytucji. 

4. Brak wiary w skutecznosc nowych rozwi^zah. 

5. Brak srodkow na realizacj? programu. 

6. Niech?c instytucji do kierowania sprawcow do uczestniczenia w programie. 

7. Niech?c sprawcow do regularnego uczestniczenia w zaj?ciach, niech?c do podejmowania 

dziaiah na rzecz zmiany. 

8. Trudnosci w dotarciu do miejsca zaj?c. 

Adresaci powiatowego programu korekcyjno- edukacyjnego dla sprawcow przemocy w 

V 

przemocy w rodzinie. 

V I 

rodzinie. 

Oddzialywania korekcyjno- edukacyjne wobec osob stosujacych przemoc w rodzinie 

kierowane w szczegolnosci do: 

1. osob skazanych za czyny zwi^zane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywaj^cych 



kar? pozbawienia wolnosci w zakiadach karnych albo wobec ktorych s^d warunkowo 

zawiesil wykonanie kary, zobowi^zuj^c je do uczestnictwa w oddzialywaniach korekcyjno-

edukacyjnych; 

2. osob stosujacych przemoc w rodzinie, ktore uczestnicz^ w terapii leczenia uzaleznienia od 

alkoholu lub narkotykow, lub innych srodkow odurzaj^cych. substancji psychotropowych 

albo srodkow zast^pczych. dla klorych oddzialywania korekcyjno- edukacyjne mogj| 

stanowic uzupelnienie podstawowej terapii; 

3. osob, ktore w wyniku innych okolicznosci zgloszcj si? do uczestnictwa w programie 

korekcyjno- edukacyjnym, bez formalnego obowi^zku udzialu w programie pragn^ce 

dokonac zmian swoich zachowan. 

Osob? stosuj^c^ przemoc w rodzinie, u ktorej zostalo rozpoznane uzaleznienie od alkoholu 

lub narkotykow, lub innych srodkow odurzaj^cych. substancji psychotropowych albo srodkow 

zast?pczych, kieruje si? w pierwszej kolejnosci na terapi? uzaleznienia. 

1. Uznanie przez skierowan^ osob? faktu stosowania przemocy we wlasnej rodzinie. 

2. Systematyczna obecnosc na zaj?ciach. 

3. Bezpieczne oraz zgodne z zasadami wspolzycia spolecznego zachowanie w trakcie 

uczestnictwa w zaj?ciach oraz irmych miejscach pobytu. 

4. Szczegolowe zasady uczestnictwa zapisane zostan^ w kontraktach uczestnika programu 

5. Wyrazenie zgody na okresowe monitorowanie zachowan i rzeczywistej sytuacji w rodzinie, 

w trakcie realizacji programu. 

Podmioty i osoby realizuj^ce powiatowy program korekcyjno- edukacyjny dla sprawcow 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie wskazuje, 

ze zadania z zakresu przeciwdziaiania przemocy w rodzinie sq realizowane przez organy 

administracji rzadowej i jednostki samorz^du terytorialnego, na zasadach okreslonych w przepisach 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spotecznej (Dz. U . z 2015, poz. 163 z p6zn. zm.) lub 

ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu 

alkoholizmowi (Dz. U . z 2012, poz. 1356 z pozn. zm.), chyba, ze przepisy niniejszVj ustawy 

VII 
Warunki uczestnictwa w programie. 

VII I 

przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Mogilenskiego 
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stanowi^ inaczej. W art. 6 ust. 3 ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzialaniu przemocy w 

rodzinie szczegolowo wskazuje na zadania powiatu z zakresu przeciwdziaiania przemocy 

w rodzinie i okresla, ze do zadah wlasnych powiatu nalezy w szczegolnosci: 

1. opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziaiania przemocy w rodzinie 

oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie; 

2. opracowanie i realizacja programow s}uz;|cych dzialaniom profilaktycznym maj^cym na 

celu udzielenie specjalistycznej pomocy. zwlaszcza w zakresie promowania i wdrozenia 

prawidlowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrozonych 

przemocE^ w rodzinie; 

3. zapewnienie osobom dotkni?tym przemocy w rodzinie miejsc w osrodkach interwencji 

kryzysowej. 

Natomiast ust. 4 wskazuje zadania powiatu z zakresu administracji rzadowej, do ktorych nalezy: 

1. tworzenie i prowadzenie specjalistycznych osrodkow wsparcia dla ofiar przemocy 

w rodzinie; 

2. opracowywanie i realizacja programow oddzialywan korekcyjno- edukacyjnych dla osob 

stosujacych przemoc w rodzinie. 

Realizatorem programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawcow przemocy jest Powiat 

Mogilehski, w imieniu ktorego dziala Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie. Nie moze 

odbywac si? bez wspolpracy z podmiotami podejmuj^cymi dzialania na rzecz przeciwdziaiania 

przemocy w rodzinie. Wspolpraca z instytucjami takimi jak: policja, osrodki pomocy spolecznej, 

gminne komisje rozwi^zywania problemow alkoholowych, instytucje oswiaty, osrodki zdrowia, 

s^d, prokuratur?, zespol kuratorskiej stuzby s^dowej polegac winna giownie na kierowaniu osob 

stosujacych przemoc w rodzinie do udzialu w programie, udost?pnianiu informacji dotycz^cych 

osob stosujacych przemoc stuzbom pelni^cym dozor czy kieruj^cym te osoby do programu. 

Nadzor i kontrol? nad realizacja programu korekcyjno- edukacyjnego sprawuje Wojewodzki 

Koordynator Krajowego Programu Przeciwdziaiania Przemocy w Rodzinie. 

Osoby realizujgce programy korekcyjno- edukacyjne 

Szczegolowe wytyczne dotycz^ce kwalifikacji prowadzqcych programy korekcyjno-

edukacyjne zawarte zostaly w Rozporz^dzeniu Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 22 lutego 

2011 r. w sprawie standardu podstawowych ustug swiadcz^cych przez specjalistyczne osrodki 

wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osob zatrudnionych w tych osrodkach, 

szczegolowych kierunkow prowadzenia oddzialywan korekcyjno- edukap^nych wobec osob 

stosujacych przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osob prowadz^cych oddzi 

ail Bartecki 
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edukacyjne (Dz.U. 2011, poz 259). 

Powyzszy dokument okresla kompetencje osob prowadz^cych: 

1. ukonczone studia 11 stopnia na jednym z kierunk6w:psychologia, pedagogika specjalna, 

nauki o rodzinie, polilologia i nauki spoleczne w zakresie pedagogiki opiekuhczo-

wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej. 

2. Posiadac zaswiadczenie o ukohczeniu szkolch w zakresie przeciwdziaiania przemocy 

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

pracy z osobami stosuj^cymi przemoc w rodzinie 

3. miec udokumentowany co najmniej 3 letni czas pracy w instytucjach realizujqcych zadania 

na rzecz przeciwdziaiania przemocy w rodzinie. 

I X 

Zrodla fmansowania powiatowego programu korekcyjno- edukacyjnego dla sprawcow 

przemocy w rodzinie. 

Zgodnie z art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzialaniu przemocy 

w rodzinie srodki na realizacj? i obslug? programow oddzialywan korekcyjno- edukacyjnych dla 

osob stosujacych przemoc w rodzinie zapewnia budzet pahstwa. 

X 

Czas realizacji powiatowego programu korekcyjno- edukacyjnego 

dla sprawcow przemocy w rodzinie. 

Zgodnie z zapisami zawartymi w zasadach otrzymania dotacji z budzetu pahstwa na prowadzenie 

programow korekcyjno- edukacyjnych dla osob stosujacych przemoc w rodzinie na terenie 

wojewodztwa kujawsko- pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2015 r. program powinien obejmowac 

l^cznie nie mniej niz 60 godzin, a przerwa mi?dzy kolejnymi zaj?ciami nie moze przekroczyc 1 

tygodnia. 

Zaklada si?, ze programy korekcyjno -edukacyjne b?d^ realizowane w latach 2015-2020, jednakze 

zalezne jest to wyl^cznie od mozliwosci otrzymania srodk6w fmansowych na realizacj? tego 

zadania. 

X I 

Monitoring i ewaluacja programu 

„ Przebieg i efekty oddzialywan korekcyjno- eduakcyjnych wobec osob stosui^cych przemoc w 

rodzinie obj?te sa dzialaniami monitorujacymi i ewaluacyjnymi prowadzonymi przez pV îdaif lub 
. \ C Y 
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podmioty, ktorym powiat zlecil realizacj? prowadzenia oddzialywan korekcyjno- edukacyjnych , a 

wyniki tych dziaiah wykorzystywane w pracach nad doskonaleniem i upowszechnianiem 

dalszych metod oddzialywan korekcyjno- edukacyjnych" (§ 8 Rozporz^dzeniu Ministra Pracy i 

Polityki Spolecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych uslug 

swiadcz^cych przez specjalistyczne osrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji 

osob zatrudnionych w tych osrodkach. szczcgolowNch kierunkow prowadzenia oddzialywan 

korekcyjno- edukacyjnych wobec osob stosujacych przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osob 

prowadz^cych oddzialywania korekcyjno- edukacyjne (Dz.U. 2011. poz 259). 

Monitoring maj^cy na celu zbadanie zasadnosci i efektywnosci programu korekcyjno-

edukacyjnego wobec osob stosujacych przemoc w rodzinie prowadzony b?dzie dwukrotnie podczas 

trwania programu, a takze przez okres 3 lat po jego zakohczeniu. Prowadzony b?dzie poprzez 

kontakt z uczestnikami, ich bliskimi oraz w oparciu o informacje pozyskane z policji, osrodkow 

pomocy spolecznej czy tez kuratorow. 

Niezb?dne jest takze dokonanie ewaluacji programu maj^cej na celu m.in. uzyskanie ponizszych 

danych: 

- ilosci osob rozpoczynajqcych i kohcz^cych program 

- zmiany zachowan, korzystania z proponowanych rozwi^zah, ostatecznie zatrzymanie 

stosowania przemocy 

- ocena jakosci przeprowadzonych spotkah, tj. sposobu prowadzenia, czasu ich trwania, 

korzysci z uczestniczenia w programie, przydatnosci informacji. 

Ewaluacja przeprowadzona b?dzie przy uzyciu ankiety, z ktorej dane zostan^ poddane analizie i 

opisanie w formic raportu. 


