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PROGRAM
PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNY
DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE
REALIZOWANY PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY
RODZINIE W TARNOWSKICH GÓRACH
NA LATA 2018-2020

Tarnowskie Góry 2018
Opracowanie:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

Program psychologiczno-terapeutyczny jest realizowany w oparciu o Krajowy Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 ustanowiony Uchwałą Nr 76 Rady
Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 roku.

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNEGO DLA
OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE.

I. REALIZATOR PROGRAMU.
1. Realizatorem Programu Psychologiczno-Terapeutycznego dla osób stosujących
przemoc w rodzinie jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich
Górach.
2. Program jest realizowany we współpracy z:
•

Ośrodkami Pomocy Społecznej Powiatu Tarnogórskiego w oparciu o realizację procedury
"Niebieska Karta" w ramach Zespołów Interdyscyplinarnych do spraw Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie,

•

Komendą Powiatową Policji w Tarnowskich Górach

•

Sądem Rejonowym w Tarnowskich Górach

•

Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej do spraw Karnych przy Sądzie Rejonowym
w Tarnowskich Górach,

•

Aresztem Śledczym w Tarnowskich Górach,

•

Gminnymi Komisjami do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Powiatu
Tarnogórskiego,

•

Tarnogórskim Ośrodkiem Terapii Uzależnień,

•

Prokuraturą Rejonową w Tarnowskich Górach,

•

Organizacjami pozarządowymi.

II. CEL PROGRAMU.
1. Działania psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie
mają na celu zmianę wzorców zachowań.
2. Podejmowane działania są uzupełnieniem programu oddziaływań korekcyjno edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

3. Cele Programu:
a) zwiększenie samoświadomości uczestników,
b) rozwijanie umiejętności samokontroli emocji,
c) rozwój zachowań prospołecznych,
d) kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez użycia przemocy,
e) podejmowanie przez uczestników działań przeciwstawiających się agresji oraz
innym zagrożeniom.
III. NABÓR UCZESTNIKÓW
1. Udział w programie jest bezpłatny.
2. Do programu prowadzona będzie rekrutacja.
3. Nabór uczestników trwać będzie przez cały okres obowiązywania programu.
4. Odbiorcami programu psychologiczno-terapeutycznego są osoby stosujące przemoc
w rodzinie zgłaszające się dobrowolnie lub kierowane przez podmioty i instytucje np.
ośrodki pomocy społecznej, zespoły interdyscyplinarne.
5. Przyjęcie uczestnika do programu poprzedzone będzie wstępną kwalifikacją, podczas
której przeprowadzone zostaną działania diagnostyczne.
6. Kwalifikacją wstępna będzie przeprowadzona przez głównego specjalistę lub
psychologa w PCPR.
7. Za uczestnika programu uznana może być wyłącznie osoba, która pozytywne
przejdzie działania kwalifikacyjne, podpisze kontrakt oraz rozpocznie spotkania
programowe.
IV. ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE.
1. Wyrażenie pisemnej zgody na udział w Programie.
2. Opracowanie i podpisanie indywidualnego kontraktu, w którym zostaną określone
reguły uczestnictwa w programie, w szczególności warunki jakie należy spełnić, by
program ukończyć oraz okoliczności powodujące wykluczenie z programu
i zobowiązanie uczestnika do poszanowania zasad współżycia społecznego.
3. Zobowiązanie się do powstrzymywania się od spożywania alkoholu i zażywania
środków psychoaktywnych.
4. Okresowe przekazywanie informacji o rzeczywistej sytuacji w rodzinie w zakresie
związanym z przeciwdziałaniem przemocy, czyli poddanie się monitorowaniu
w obszarze zachowań i sytuacji rodzinnych.
5. Wyrażenie

zgody

na

badanie

ewaluacyjne

na

zakończenie

Programu

pod katem powrotu do zachowań polegających na stosowaniu przemocy w rodzinie.
V. REALIZACJA I DOKUMENTACJA PROGRAMU
1. Program ma charakter sesji indywidualnych.
2. Łączny czas oddziaływań w ramach Programu obejmuje od 10 do 15 godzin
zegarowych.
3. Realizacja programu opiera się o indywidualny harmonogram zajęć.
4. Realizacja Programu trwa od lutego do grudnia każdego roku kalendarzowego.
5. Wszystkie działania dla osób objętych programem psychologiczno-terapeutycznym,
ze szczególnym uwzględnieniem osiągniętych efektów są dokumentowane.
6. Obecność uczestników na spotkaniach potwierdzona jest listami obecności.
7. Spotkania w ramach Programu prowadzone są przez osoby, które posiadają
wykształcenie wyższe na kierunku psychologia, pedagogika lub ukończony kurs
psychoterapeutyczny oraz mają udokumentowane doświadczenie w pracy z obszarze
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
8. Tematyka spotkań indywidualnych przewiduje poniższe treści merytoryczne:
a) trening kompetencji społecznych:
- rozwiązywanie problemów, konfliktów z zachowaniem szacunku dla członków
rodziny, szczególnie dzieci,
- nabywanie umiejętności wyrażania własnych myśli, poglądów i uczuć,
- akceptacja siebie i innych.
b) formy, oblicza i rodzaje przemocy:
- zapoznanie z rodzajami przemocy,
- podział przemocy na przemoc gorącą i chłodną,
- poznanie źródeł przemocy,
- rozumienie własnych zachowań.
c) radzenie sobie z trudnymi uczuciami:
- gniew, złość:
- nabywanie umiejętności radzenia sobie z gniewem, kontrolą emocji w sytuacjach
trudnych,
- nabywanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami, poczuciem winy,
- nauka konstruktywnych sposobów wyrażania emocji.
d) branie odpowiedzialności za swoje uczucia i zachowania:
- uświadomienie sobie przyczyn zachowań agresywnych oraz poszukiwanie sposobów
zapobiegania tym zachowaniom,

- przewidywania konsekwencji swoich zachowań,
- kształtowanie odpowiedzialności za własne działanie.
e) przełamywanie stereotypów, mitów, przekonań dotyczących płci, pełnionych ról
społecznych:
- zmiana sposobu myślenia, przekonań, stereotypów utrudniających budowanie
partnerskich relacji,
- podnoszenie wiedzy i umiejętności przydatnych w relacjach partnerskich wzajemnego
poszanowania, szacunku seksualnego,
- społeczne przyzwolenie na gwałt.
f) rozumienie pojęcia przemoc ekonomiczna i sposobów jej używania:
- analizowanie przemocy ekonomicznej,
- rozumienie skutków własnych zachowań,
- rozwijanie umiejętności komunikacyjnych opartych na modelu po rozumienia bez
przemocy.
g) nadużycie emocjonalne i seksualne dzieci:
- poszerzenie wiedzy na temat przemocy wobec dzieci,
- definiowanie przemocy seksualnej wobec dzieci,
- miłość rodzicielska,
- nabywanie i doskonalenie umiejętności odpowiedzialnego wychowania.
h) budowanie poczucia bezpieczeństwa:
- rozwijanie umiejętności przewidywania sytuacji,
- radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych,
- obniżenie poczucia niepokoju.
i) tolerancja i szacunek wobec partnera i członków rodziny:
- uwrażliwienie, rozwijanie empatii,
- podnoszenie wiedzy i umiejętności wzajemnego poszanowania,
- profilaktyka bezkonfliktowego życia.

VI. ZASADY FINANSOWANIA
1. Program

psychologiczno-terapeutyczny

dla

osób

stosujących

przemoc

w rodzinie będzie finansowany ze środków budżetu państwa w ramach dotacji
celowej.
2. Z dotacji na realizację programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób
stosujących przemoc w rodzinie dokonuje się wydatków jedynie do wysokości

określonej w kalkulacji nakładów na realizację programów psychologicznoterapeutycznych

zawartej

w załączniku

nr

2

do

Krajowego

Programu

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 przyjętego Uchwałą Nr
76 Rady Ministrów z 29 kwietnia 2014 roku (M.P. z 2014 r. poz. 445), tj.
maksymalnie 846 zł x 1 uczestnik.
3. Środki finansowe na realizację programów psychologiczno-terapeutycznych mogą
być wydatkowane na:
- wynagrodzenia specjalistów prowadzących program;
- wynajem pomieszczeń na potrzeby prowadzenia programu oraz opłacenie mediów;
- zakup materiałów niezbędnych do realizacji programu, w tym biurowych (np.
papier, tonery do drukarki);
- inne koszty związane z bezpośrednią realizacją programu, w wysokości
maksymalnej do 10 % z kwoty 846 zł.
VII. MONITORING I SPRAWOZDAWCZOŚĆ
1. Dane sprawozdawcze przekazywane w ramach Programu odnoszą się do osób
będących uczestnikami programu oraz osób, które ukończyły program.
2. Ocena skuteczności programu monitorowana będzie w okresie od 6 miesięcy do roku
od ukończenia udziału osoby w programie.
3.

Ocena skuteczności odbywać się będzie metodą ankiety.

4. Wskaźnik skuteczności Programu to liczba osób stosujących przemoc w rodzinie,
które po ukończeniu Programu powróciły do zachowań przemocowych w rodzinie.

