
 

Uchwała Nr X/65/15 

Rady Powiatu Kolneńskiego 

z dnia 8 grudnia 2015r. 
 

 

w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Profilaktyczno – 

Edukacyjnego Dla Dzieci i Młodzieży w Rodzinach Zagrożonych Przemocą 

w Rodzinie na lata 2016-2020 oraz Powiatowego Programu Edukacyjno-

Wspierającego dla Osób Dorosłych Uwikłanych w Zjawisko Przemocy w 

Rodzinie na lata 2016-2020 

 

 Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o 

samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445), w związku z art. 6 

ust.3, pkt 2 ustawy z dnia 25 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w 

rodzinie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1390) Rady Powiatu Kolneńskiego uchwala co 

następuje: 

 

§ 1. 

Przyjmuje się do realizacji „Powiatowy Program Profilaktyczno – 

Edukacyjnego Dla Dzieci i Młodzieży w Rodzinach Zagrożonych Przemocą w 

Rodzinie na lata 2016-2020” oraz „Powiatowy Program Edukacyjno-

Wspierający dla Osób Dorosłych Uwikłanych w Zjawisko Przemocy w 

Rodzinie na lata 2016-2020”, stanowiące załącznik Nr 1 i Załącznik nr 2 do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolneńskiego. 

 

§ 3. 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
  

 

       Przewodniczący Rady 

       Andrzej Mieczkowski 
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     Załącznik nr 2  

 do Uchwały Nr X/65/15 

Rady Powiatu Kolneńskiego 

z dnia 8 grudnia 2015 r. 

 

        
 

Powiatowy Program 

Edukacyjno-Wspierający 

Dla Osób Dorosłych Uwikłanych 

w  

Przemoc w Rodzinie 

na lata 2016-2020 

 

 

 

Kolno 2015 
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Spis treści: 
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5. Metody 

6. Odbiorcy programu 

7. Realizatorzy 

8. Przewidziany czas realizacji programu 

9. Miejsce realizacji programu 
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1. Wstęp 

           Do zadań własnych powiatu należy opracowanie i realizacja programów 

profilaktycznych umożliwiających rodzinie dotkniętej przemocą lub inną 

sytuacją kryzysową przezwyciężanie trudności. Zadaniem tego programu jest 

udzielanie pomocy i wsparcia osobom doznającym przemocy, zwiększenie 

świadomości wśród tych osób na temat zjawiska przemocy, jej rodzajów oraz 

wpływu na życie w rodzinie. 

 Przemoc w rodzinie to określenie takiej relacji osób pozostających 

w bliskim związku (np. małżeństwo, związki partnerskie, rodzina, wspólne 

mieszkanie), którą charakteryzuje znęcanie się jednej osoby nad drugą. Z 

przemocą domową mamy do czynienia, gdy członek rodziny - mąż, żona lub 

inna osoba wspólnie dzieląca mieszkanie lub gospodarstwo domowe - próbuje 

zdominować fizycznie lub psychicznie drugiego: partnera, dzieci, rodziców, 

dziadków, teściów, itp., używając przewagi fizycznej czy psychicznej, gróźb czy 

szantażu, w celu zranienia moralnie lub fizycznie.  

Prawo definiuje przemoc domową jako wszelkie incydenty gróźb, nękania 

lub przemocy (psychicznej, fizycznej, seksualnej, ekonomicznej lub 

emocjonalnej) między osobami, które są członkami tej samej rodziny. Przemoc 

domowa może polegać – i często polega - na szeregu obelżywych zachowań, z 

które mogą przybierać postać bezpośredniej agresji (siłowej) lub agresji biernej 

(bez użycia siły fizycznej). 

 

Przemoc domowa charakteryzuje się tym, że: 

 Jest intencjonalna - jest działaniem zamierzonym i ma na celu 

kontrolowanie i podporządkowanie ofiary. 

 Siły są nierównomierne - w relacji jedna ze stron ma przewagę nad 

drugą. Ofiara jest słabsza - fizycznie, psychicznie czy ekonomicznie - a 

sprawca silniejszy. 
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 Narusza prawa i dobra osobiste - sprawca wykorzystuje przewagę siły i 

narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, 

godności, szacunku itd.). 

 Powoduje cierpienie i ból - sprawca naraża życie i zdrowie ofiary, w tym 

psychiczne, na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia 

sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony. 

Ofiarami przemocy domowej mogą być zarówno kobiety, jak i 

mężczyźni, osoby starsze, dzieci, to te pierwsze są znacznie bardziej narażone 

na systematyczne i najpoważniejsze jej formy, włącznie z przemocą seksualną. 

W przemocy domowej najbardziej istotna jest demonstracja i wykorzystanie siły 

lub władzy w sposób, który jest krzywdzący dla innych członków rodziny. Na 

przemoc w rodzinie można spojrzeć z perspektywy prawnej, moralnej, 

psychologicznej i społecznej. 

Przemoc jest zjawiskiem, które destrukcyjnie wpływa na strukturę 

rodzinną, społeczną i kulturową. Narusza wszelkie prawa i dobra osobiste, 

naraża na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia oraz wywołuje cierpienie. 

Ofiary przemocy domowej często milczą, nie mówią nikomu o swoich 

krzywdach. Być może wstydzą się lub są zastraszone. Doznawanie przemocy 

może mieć różny charakter: fizyczny, psychiczny, seksualny, ekonomiczny. 

Każdy z rodzajów przemocy może mieć tragiczne skutki. Ofiary doznają 

nieustannego lęku, bezsilności i przygnębienia. Podlegają długotrwałemu 

procesowi niszczącego stresu. Ponadto zaczynają być przekonane o własnej 

bezradności w sytuacji, co prowadzi do zaniku motywacji do działania. Ofiara 

czuje się przytłoczona, przeżywanie silnego poczucia lęku i zagrożenia 

niejednokrotnie wyzwalać może stany regresywne. 

 

2. Obszary, kierunki działań oraz wskaźniki realizacji programu 

Do głównych celów programu należy udzielenie pomocy i wsparcia 

osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, zwiększenie świadomości wśród tych 
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osób na temat zjawiska przemocy, jej rodzajów oraz wpływu na życie w 

rodzinie.  

By przeciwdziałać zjawisku przemocy w rodzinie, postanowiono 

utworzyć w Specjalistycznym Ośrodku wsparcia dla Ofiar Przemocy w 

Rodzinie w Kolnie, Grupę Wsparcia dla Osób uwikłanych w zjawisko przemocy 

w rodzinie. Do realizacji spotkań z w/w osobami niezbędnymi, jest długofalowy 

program przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który realizowany będzie 

poprzez wyznaczone cele : 

 podniesienie świadomości uczestników na temat możliwości uzyskania 

wszechstronnego wsparcia w zakresie przeciwdziałania przemocy; 

 pobudzanie osób doznających przemocy w rodzinie, do podejmowania 

konstruktywnych rozwiązań mających na celu zaprzestanie przemocy; 

 zwiększenie poczucia własnej wartości (rozwijanie poczucia własnych 

zalet, uświadomienie roli pozytywnego myślenia ); 

 nabywanie umiejętności poprawnej komunikacji (aktywne słuchanie, 

unikanie przerywania, parafrazowanie, empatia, zadawanie pytań podczas 

rozmowy, bycie naturalnym); 

 zdobycie umiejętności zachowań asertywnych (stanowczość, umiejętność 

przyjmowania krytyki i pochwał, umiejętność odmawiania, umiejętność 

wyrażania własnych opinii, krytyki, potrzeb); 

 dostarczanie uczestnikom poczucia bezpieczeństwa, otwartości i 

szczerości, poprzez kształtowanie umiejętności podejmowania rozsądnych 

decyzji sytuacji przemocy; 

 danie możliwości zastosowania metod korzystnego mówienia o sobie oraz 

szans na budowanie więzi z grupą; 

 dostarczanie uczestnikom okazji do wyrażenia swoich uczuć, 

rozładowania napięcia emocjonalnego; 
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 dostarczanie praktycznej wiedzy na temat skutecznego radzenia sobie ze 

stresem poprzez ćwiczenia relaksacyjne; 

 dostarczenie wiedzy na temat uzależnień od alkoholu i innych substancji 

psychoaktywnych. 

 

Cele programu zostaną osiągnięte przez następujące kierunki i rodzaje 

działań: 

 
 

L.p. Kierunki działań Rodzaje działań 

Realizatorzy, 

podmioty 

zaangażowane 

Termin 

realizacji 

1. 

 
Organizacja grupy  

Upowszechnianie informacji o 

możliwości udziału w 

spotkaniach grupy wsparcia 

poprzez umieszczanie informacji 

w lokalnych mediach, stronie 

internetowej PCPR oraz kontakt  

z osobami doznającymi 

przemocy w rodzinie podczas 

spotkań grup roboczych  

PCPR we współpracy 

z mediami o zasięgu 

lokalnym 

2016 - 2020 

2 

Udzielanie pomocy i 

wsparcia osobom 

dotkniętym przemocą w 

rodzinie 

Organizowanie spotkań grupy 

wsparcia dla osób doznających 

przemocy w rodzinie 

PCPR 2016-2020 

3. 
Ocena skuteczności 

programu 

Coroczne statystyczne  

podsumowanie programu, 

ewaluacja dokonana na 

podstawie ankiet ewaluacyjnych 

uczestników programu 

PCPR   2016-2020 

 

Wskaźniki realizacji programu: 

- liczba opracowanych i upowszechnionych materiałów informacyjnych; 

- liczba spotkań grupy wsparcia; 

- liczba osób uczestniczących w spotkaniach. 

 

3. Formy pracy 

 zajęcia grupowe z osobami doznającymi przemocy w rodzinie; 
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 rozmowy indywidualne z osobami doznającymi przemocy w 

rodzinie. 

 

4. Metody 

 mini wykłady; 

 ćwiczenia; 

 odgrywanie scenek; 

 pogadanki; 

 burza mózgów; 

 niedokończone zdania; 

 prezentacje. 

 

5. Odbiorcy programu 

Osoby dorosłe doznające przemocy w rodzinie. 

 

6. Realizatorzy programu 

Pracownicy Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w 

Rodzinie w PCPR w Kolnie oraz instytucje działające na rzecz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie w powiecie kolneńskim. 

 

7. Przewidziany czas realizacji programu 

   Lata 2016 – 2020. 

 

8. Miejsce realizacji programu. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia 

dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kolnie. 
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9. Źródła finansowania. 

Źródłem finansowania programu będą środki budżetu państwa, środki 

własne powiatu kolneńskiego oraz dotacje celowe – środki pozabudżetowe 

pozyskiwane z innych źródeł. 

 

10. Zakres tematyczny spotkań. 

 Integracja 

 Przemoc - pojęcie, przyczyny, skutki. Poznanie aspektów prawnych  

 Jak umiejętnie radzić sobie z kryzysem związanym z przemocą 

 Poczucie własnej wartości 

 Zasoby osobiste - definicja i źródła 

 Właściwa komunikacja - skuteczne porozumiewanie się 

 Zachowania asertywne 

 Informacje odnośnie miejsc pomocowych 

 Sposoby radzenia sobie ze stresem w tym  ćwiczenia relaksacyjne 

 Uzależnienia i ich związek z doznawaniem przemocy . 

 

11. Oczekiwane efekty. 

 podniesienie świadomości uczestników grup wsparcia na zjawisko 

przemocy; 

 nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem; 

 nabycie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach; 

 odzyskanie poczucia własnej wartości (zasoby); 

 nabycie umiejętności wyrażania własnych uczuć; 

 odzyskanie poczucia bezpieczeństwa; 

 nabycie umiejętności zasad poprawnej komunikacji; 

 nabycie umiejętności zachowań asertywnych; 

 odzyskanie równowagi psychicznej; 



 10 

 nabycie wiadomości i umiejętności korzystania z różnorodnych 

form wsparcia i pomocy ; 

 nabycie umiejętności rozpoznawania sygnałów uzależnienia od 

alkoholu, substancji psychoaktywnych w tym nabycie umiejętności 

radzenia sobie z osobą uzależnioną stosującą przemoc w rodzinie ; 

 zdobycie wiedzy na temat prawd i mitów o przemocy.  

 

 

12. Monitoring i ewaluacja. 

Monitorowanie i ewaluacja Powiatowego Programu Edukacyjno-

Wspierający dla Osób Dorosłych Uwikłanych w Zjawisko Przemocy w 

Rodzinie na lata 2016-2020 odbywać się będzie na podstawie sporządzonej 

sprawozdawczości z wykonania zadań określonych w programie. Informacje te 

będą przedkładane Radzie Powiatu i Zarządowi Powiatu w corocznym 

sprawozdaniu dotyczącym działalności Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Kolnie.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


