
UCHWAŁA NR  XXXVI/308/2021 
RADY POWIATU W LUBACZOWIE 

z dnia 30 września 2021 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian 
do Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla osób stosujących przemoc 
w rodzinie na lata 2021-2023  ,, Zacznij wszystko od nowa…” stanowiącego załącznik 

do uchwały nr XXXIV/293/2021 z dnia 17 czerwca 2021 w sprawie przyjęcia do realizacji Programu 
Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2021-2023  ,, 

Zacznij wszystko od nowa…” 

Na podstawie art. 4 ust 1 pkt 3 i 4, art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy  z dnia 
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j Dz.U. z 2021 r. poz. 1249)  Rada Powiatu 
w Lubaczowie uchwala co następuje: 

§ 1.  

W Programie Odziaływań Edukacyjno-Korekcyjnych dla osób stosujących przemoc 
w rodzinie na lata 2021-2023 ,,Zacznij wszystko od nowa…”, stanowiącym załącznik do uchwały  nr 
XXXIV/293/2021 z dnia 17 czerwca 2021 w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Oddziaływań 
Korekcyjno-Edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2021-2023  ,, Zacznij wszystko od 
nowa…”dokonuje się następujących zmian: 

1. Rozdział II  ,,ZAŁOŻENIA - STANDARDY MERYTORYCZNE:”  ust. 1 pod tytułem ,, Nazwa 
zadania:”  otrzymuje brzmienie: ,,1. Program Odziaływań Edukacyjno-Korekcyjnych dla osób stosujących 
przemoc w rodzinie na lata 2021-2023 ,,Zacznij wszystko od nowa…”, prowadzenie zajęć indywidualnych 
i grupowych – każdorazowo program obejmuje dla jednej osoby 60 godzin zajęć grupowych i nie mniej jak 
2 godziny zajęć indywidualnych. ” 

2. Rozdział II ,,ZAŁOŻENIA -STANDARDY MERYTORYCZNE:”  ust. 4. pod tytułem  ,,Szczegółowy 
harmonogram zadania, opis kolejnych działań planowanych przy realizacji zadania z uwzględnieniem 
terminów realizacji, form i metod:” pkt 1 ,,rekrutacja uczestników’  otrzymuje brzmienie:,, 1) Rekrutacja 
uczestników programu dokonywana jest w oparciu o podstawę prawną - art. 72 par.1 pkt 6 kodeksu karnego 
lub art.76 par.1 pkt.8, art. 95 par.1 i 173 par.2 kodeksu karnego wykonawczego, na wniosek wychowawcy 
wśród osób osadzonych w zakładach karnych, lub zalecenie kuratora sądowego wśród osób skazanych 
pozostających w okresie próby w warunkach wolnościowych (warunkowe zawieszenie wykonania kary, 
warunkowe przedterminowe zwolnienie) za czyn(-y) z art. 207 par. 1 kk (przemoc domowa) lub inne 
przestępstwo przeciwko rodzinie z rozpoznaniem stosowania przemocy wobec najbliższych. Rekrutacji 
również dokonuje się poprzez indywidualne zgłoszenia osób zainteresowanych, mających problem ze 
stosowaniem przemocy wobec najbliższych, jak również wśród osób zgłoszonych przez Zespoły 
Interdyscyplinarne, GKRPA, lub też inne podmioty zajmujące się pomocą rodzinie uwikłanej w stosowanie 
przemocy. Uczestnik powinien wykazać się frekwencją i aktywnością w czasie zajęć prowadzonych w grupie. 
Udział w 80% obecności z wymaganych programowo 60 godzin, tj.: w zajęciach grupowych oraz wymaganych 
programowo zajęciach indywidualnych, pod warunkiem wykonania prac domowych zleconych przez 
pracowników programu w zakresie treści nie odbytych zajęć;” 

3. Rozdział II ,,ZAŁOŻENIA - STANDARDY MERYTORYCZNE:”  ust. 4. pod tytułem  ,,Szczegółowy 
harmonogram zadania, opis kolejnych działań planowanych przy realizacji zadania z uwzględnieniem 
terminów realizacji, form i metod:” pkt  2 ,,zajęcia (sesje) indywidualne”  otrzymuje brzmienie: ,,2) Przewiduje 
się 3 sesje pracy indywidualnej - nie mniej jak 2 godziny pracy indywidualnej przypadającej na każdego 
uczestnika. Kandydaci zapoznawani są z celami programu i warunkami uczestnictwa. Rozpoznaje się ich 
motywację i przedstawia się im kontrakt. Dokonuje się również wstępnych zmian w motywacji i spostrzeganiu 
samego problemu przemocy. Z chwilą zawarcia kontraktu, regulującego wzajemne relacje, kandydat staje się 
pełnoprawnym uczestnikiem programu;” 
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4. Rozdział III ,,MONITORING I EWALUACJA  SKUTKÓW PROGRAMÓW” otrzymuje brzmienie:  
,,Przebieg i efekty programu korekcyjno – edukacyjnego wobec osób stosujących przemoc w rodzinie objęte są 
monitoringiem i ewaluacją. Wyniki uzyskane w ten sposób, będą   stanowić materiał nad doskonaleniem 
i upowszechnianiem oddziaływań  korekcyjno – edukacyjnych, jako skuteczny element szeroko rozumianego 
przeciwdziałania przemocyw rodzinie.  W badaniach efektywności oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych 
zwracamy przede wszystkim uwagę na fakt zaprzestania lub też znacznego zredukowania zachowań 
przemocowych. W pozostałym zakresie będziemy badać w założeniu poniższe aspekty wymiaru skuteczności 
zastosowanych oddziaływań: 

1) wzrost poczucia bezpieczeństwa partnera będącego ofiarą; 

2) zmianę przekonań sprzyjających reagowaniu przemocą; 

3) poprawę w różnych obszarach życia klienta, w tym wzrost jakości; 

4) wzrost kompetencji interpersonalnych i rozwiązywania konfliktów.    Każdy uczestnik programu 
zobowiązany jest do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej, początkowej i podsumowującej. Również (na 
podstawie podpisanego przez uczestnika kontraktu) prowadzący program, upoważnieni są do prowadzenia 
monitoringu uczestnika przez okres 36 miesięcy od dnia zakończenia danej edycji programu. W tym celu 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający przy PCPR w Lubaczowie pozostanie w kontakcie 
z uczestnikami oraz osobami i instytucjami, sprawującymi opiekę nad w/w (np. kuratorzy, pracownicy 
socjalni).   Monitoring prowadzony jest w zakresie: 

1) rekrutacji uczestników - dokumentując prowadzonym na bieżąco rejestrem osób zgłaszanych do programu; 

2) frekwencji na zajęciach - dokumentując listami obecności podpisywanymi osobiście  przez uczestników 
i potwierdzonymi  przez prowadzącego zajęcia; 

3) zaangażowania uczestników podczas zajęć, dokumentując w sprawozdaniach 
z zajęć grupowych, kartach oceny itp.; 

4) postępów uczestników w osiąganiu celów programu, w kontekście: postaw, jakości  relacji  rodzinnych, 
wiedzy i umiejętności, zmiany zachowań itp. (w szczególności czy nadal stosuje przemoc) 

5) sytuacji rodzinnej osoby uczestniczącej w programie; 

6) czy w rodzinie uczestnika programu jest założona Niebieska Karta; 

7) efektów udzielonego wsparcia; 

8) podjętych działaniach przez właściwy OPS (ZI).  Monitoring prowadzony jest w formie: 

1) kontaktu telefonicznego z uczestnikiem programu; 

2) kontaktu telefonicznego z osobami i instytucjami sprawującymi opiekę nad uczestnikiem programu  (OPS -
przewodniczącym ZI, pracownikami socjalnymi), kuratorami); 

3) poczty elektronicznej e-mail; 

4) pisemnej informacji o sytuacji uczestnika programu, na wniosek pracownika OIK.  Wszelkie uzyskane 
w ten sposób informacje będą stanowić jasny przekaz, czy cele programu zostały choćby w części 
zrealizowane. Natomiast analiza uzyskanych bieżących wyników monitoringu, następuje po w/w okresie 
w postaci sporządzenia wniosków, spostrzeżeń i końcowego raportu. Opracowane wyniki przechowywane 
będą w dokumentacji programu i udostępniane dla organów kontrolujących oraz instytucji 
zainteresowanych z zachowaniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.” 

5. Rozdział ,,TEMATY I SCENARIUSZE”. Pierwsza część rozdziału zatytułowana  ,,Sesje indywidualne” 
otrzymuje brzmienie: 

,,Sesje indywidualne – 2 godz.: 

1. Rozmowy indywidualne – motywacyjne. Zapoznanie z celem i przebiegiem programu. Wypełnianie 
formularza „Historia przemocy”, cz. I i II – 30 min.   

2. Rozmowy indywidualne – ćwiczenia pomagające uniknąć przemocy „Przerwa  
na ochłonięcie”. Planowanie bezpieczeństwa krok I. Podpisanie kontraktu. – 1 godz. 

3. Rozmowy indywidualne – podsumowanie, refleksje, podtrzymanie motywacji – 30 min. ”  
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§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lubaczowie. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

PRZEWODNICZĄCY 
RADY 

 
 

mgr Marta Tabaczek 
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