
EFEKTY PROWADZENIA POWIATOWEGO  PROGRAMU KOREKCYJNO – 

EDUKACYJNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE              

W POWIECIE JĘDRZEJOWSKIM w 2018 r. 

Na realizację programu w roku 2018 powiat otrzymał dotację w wysokości 21.150,- zł.  Przy czym 

podkreślić należy, że jest to kwota po dwukrotnym monitowaniu z naszej strony o zwiększenie dotacji. 

Bowiem na początku roku z przydziału dostaliśmy na realizację programu tylko 8460,- zł., co 

pozwoliłoby na objęcie działaniami edukacyjnymi tylko 10 sprawców. Jednakże, ze względu na dużą ilość 

zgłoszeń do programu oraz fakt, iż w br. wyjątkowo dużo zgłoszeń dotyczyło kobiet stosujących przemoc, 

po uzyskaniu akceptacji i przyznaniu dodatkowej kwoty dotacji utworzyliśmy w lipcu 2018 r. 

dodatkową grupę przeznaczoną dla kobiet, a następnie po otrzymaniu dodatkowej transzy środków 

przedłużyliśmy termin realizacji programu, aby mogła z niego skorzystać jak największa ilość 

zgłoszonych osób.  

W 2018 r. program był realizowany w dniach od 12 kwietnia do 15 grudnia 2018 r. Ogółem                  

z terenu powiatu do udziału w programie zostało zgłoszonych 76 osób, z tego 58 osób przez gminne 

zespoły interdyscyplinarne, 5 osób przez Punkt Informacyjno – Konsultacyjny ds. Uzależnień przy 

NZOZ w Jędrzejowie, 2 osoby przez kuratorską służbę sądową i 11 osób przez prowadząca 

program. Najwięcej zgłoszeń do programu było z Gminy Jędrzejów – 21 osób, drugą w kolejności gminą o 

największej liczbie zgłoszeń i wydanych skierowań była Słupia Jędrzejowska – 18 osób, następnie Nagłowice 

–  15 osób, Imielno – 6 osób, Oksa – 5 osób, Małogoszcz i Wodzisław – po 4 osoby, Sobków – 2 osoby i 

Sędziszów – 1 osoba. Ogółem wydano 76 skierowań. 

 Na zajęcia Powiatowego Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w 

Rodzinie na terenie naszego powiatu w ciągu 9 m-cy jego trwania zgłosiło się ogółem 22 osoby z terenu 6 gmin 

naszego powiatu. Przy czym, tylko o 12 osobach można powiedzieć, że starały się aktywnie uczestniczyć w 

zajęciach. Największą frekwencję na zajęciach odnotowało 7 osób w tym 5 z Gminy Jędrzejów, 1 z Gminy 

Nagłowice i 1 z Gminy Słupia. Jednak tylko 2 osoby uzyskały zaświadczenie o ukończeniu programu, 

osiągając wymagane w br. minimum programowe, tj. frekwencja powyżej 50 godzin. Pozostałe 20 osób 

otrzymało zaświadczenia o uczestnictwie w programie ( 16 osób ) albo informację o zgłoszeniu się na zajęcia 

programu ( 4 osoby ) wraz z zaleceniami o kontynuacji uczestnictwa w programie w kolejnej jego edycji.  

Ogółem w 2018 r. przez 9 m-cy trwania programu zrealizowano 202 godziny programu, w tym 123 godz. 

dla mężczyzn i 79 dla kobiet. Program jest monitorowany przez cały czas jego trwania, a po jego 

zakończeniu – przez okres ok. 3 lat. Monitorowana jest sytuacja rodzinna zarówno uczestników programu i ich 

rodzin, jak również osób, które zostały skierowane do uczestnictwa w programie, ale się nie zgłosiły. W trakcie 

trwania programu zachowania sprawców są monitorowane głównie przez terapeutę prowadzącego zajęcia / 

ankieta diagnostyczna, ocena pracy na zajęciach, listy obecności/, ale też przez specjalistów obecnych na 

spotkaniach zespołów interdyscyplinarnych i na grupach roboczych, pracowników socjalnych ops-ów i policję. 

Na podstawie list obecności i informacji zwrotnych od prowadzącego zajęcia, koordynator programu 

sporządza sprawozdanie z realizacji programu. Natomiast w oparciu o informacje zwrotne od pracowników 

socjalnych ops-ów, dokonuje oceny jego efektywności.  

Spośród osób uczestniczących w br. w programie u 15 osób zaobserwowano wyraźną poprawę 

zachowania, u 11 spośród tych osób sytuacja na tyle się poprawiła, że zdecydowano się na zamknięcie 

NK. U 3 osób przemoc ustała ze względu na wyprowadzenie się rodziny lub sprawcy. 1 uczestnik 

programu, dobrze rokujący zginął tragicznie w wypadku. Niestety u 2 osób uczestniczących                          



w programie nie nastąpiła żadna zmiana - nadal upijają się awanturują, wpływają kolejne NK. 

Wobec 1 osoby toczy się postępowanie z art. 207 kk. U pozostałych osób sytuacja powoli się poprawia, 

ale procedura Niebieskiej Karty jeszcze  trwa. 

Prowadzona jest również superwizja pracy terapeuty realizującego program. W roku 2018 zrealizowano 

ogółem 10 godzin superwizji. Superwizji poddawana jest zarówno treść merytoryczna programu, jak i 

sytuacje trudne programu, które są rozwiązywana przy wsparciu superwizora. 

Informacja o realizowanym w powiecie programie korekcyjno – edukacyjnym jest przekazywana 

bezpośrednio do sprawców przemocy i ich rodzin /w formie skierowań do programu / oraz do  

mieszkańców powiatu poprzez ogłoszenia w mediach lokalnych, na stronie internetowej powiatu, na 

stronie BIP Starostwa i w TV Świętokrzyskiej. Kilka razy do roku PCPR informuje również bezpośrednio 

wszystkie urzędy gmin, ops-y, sąd, prokuraturę, Policję, Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, 

wszystkie przychodnie, szkoły, parafie przekazując ogłoszenia oraz ulotki dla zainteresowanych.  

Ogółem w ciągu trwania programu w 2018 r. przekazano około 200 ogłoszeń i około 2500 ulotek. 
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