
ZARZĄD POWIATU
W R Z E S ? Ń S R 'EGO

UCHWAŁA NR 1429/2022

ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Profilaktycznego w Zakresie Promowania 

i Wdrażania Prawidłowych Metod Wychowawczych w Stosunku do Dzieci Zagrożonych 

Przemocą w Rodzinie na lata 2022-2026.

Na podstawie art. 6 ust.3 pkt 2 (Dz. U. 2021 r., poz. 1249) ustawy z dnia 29 lipca 2005 

r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz art. 32 ust.l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

(Dz. U. 2022 r., poz. 528) o samorządzie powiatowym uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Powiatowy Program Profilaktyczny w Zakresie Promowania i Wdrażania 

Prawidłowych Metod Wychowawczych w Stosunku do Dzieci Zagrożonych Przemocą 

w Rodzinie, w Powiecie Wrzesińskim na lata 2022-2026, który stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

we Wrześni.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ZARZĄD POWIATU
W RZESIŃSKIEGO

Uzasadnienie do uchwały Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w sprawie przyjęcia 

Powiatowego Programu Profilaktycznego w Zakresie Promowania i Wdrażania 

Prawidłowych Metod Wychowawczych w Stosunku do Dzieci Zagrożonych Przemocą 

w Rodzinie, w Powiecie Wrzesińskim na lata 2022-2026

Zapis art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

stanowi, że do zadań własnych powiatu należy w szczególności opracowanie i realizacja 

programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie 

specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod 

wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie. 

Przedmiotowy program, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały, określa cele i działania 

w obszarze przeciwdziałania przemocy, wdrażania prawidłowych metod wychowawczych 

w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą.

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

w.z.



z a r z ą d  p o w ia tu  
WRZESIŃSKIEGO Załącznik do Uchwały Nr 1429/2022 

Zarządu Powiatu Wrzesińskiego 

z dnia 31 maja 2022 roku

Powiatowy Program Profilaktyczny 

w Zakresie Promowania i Wdrożenia Prawidłowych 

Metod Wychowawczych w Stosunku do Dzieci 
w Rodzinach Zagrożonych Przemocą w Rodzinie

na lata 2022-2026

Września, 2022 r.
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I. W stęp

Rodzina, w życiu każdego człowieka odgrywa istotną rolę. To właśnie w środowisku 

rodzinnym człowiek wychowuje się, kreuje swoje postawy, normy oraz wartości. 

Rodzina kształtuje osobowość młodego człowieka, umożliwiając zdobycie 

najważniejszych doświadczeń życiowych, które pozwolą nabrać przekonań

0 otaczającym świecie. Bez wątpienia sposób wychowania, stosowane metody 

wychowawcze oraz zwyczaje czy atmosfera panująca w środowisku rodzinnym ma 

ogromny wpływ na to, jakim dorosłym stanie się dziecko w przyszłości. Dzieci 

obdarowane miłością i zrozumieniem wychowujące się w sprzyjających warunkach, 

uczą się prawidłowych zachowań społecznych, akceptacji, poszanowania praw, 

współdziałania oraz zaufania. Do prawidłowego rozwoju młodego człowieka 

niezbędna jest atmosfera przepełniona miłością i akceptacją, właściwa opieka

1 ochrona, która zapewnia poczucie bezpieczeństwa. Nieprawidłowe funkcjonowanie 

rodziny może prowadzić u dzieci i młodzieży, również w ich późniejszym dorosłym 

życiu do wzrostu zachowań demoralizujących. Jeśli w środowisku, w którym 

wychowuje się dziecko występuje gniew, agresja czy przemoc, z którą dorośli nie 

potrafią sobie poradzić, dziecko również będzie uczyć się negatywnych zachowań. 

Dzieci przejmują zachowania dorosłych i często w życiu dorosłym powielają te 

zachowania uznając je za wzorzec. W rodzinach, w których występuje problem 

zaburzonych kontaktów emocjonalnych dzieci często mają trudności z odczuwaniem 

miłości i zrozumienia, potrafią wtedy czuć sfrustrowanie, zlęknienie czy bezradność. 

Często prowadzi to do agresji oraz stosowania przemocy. Występowanie negatywnych 

zjawisk społecznych, takich jak: uzależnienia, ubóstwo, bezrobocie, choroby 

cywilizacyjne czy przestępczość przyczyniają się do stosowania wobec dzieci 

nieprawidłowych metod wychowawczych często opartych na agresji oraz przemocy 

psychicznej oraz fizycznej. Brak umiejętności radzenia sobie z sytuacjami 

problemowymi potęguje zachowania negatywne.

Przemoc w stosunku do dzieci to poważny problem społeczny, wobec którego nie 

można przejść obojętnie. Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie 

wspierania rodziny w wypełnianiu przez nią funkcji opiekuńczych i wychowawczych 

może zapobiec występowaniu niepożądanych zachowań. Zgodnie z zapisami ustawy 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań własnych powiatu należy
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opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym, mającym 

na celu udzielenie specjalistycznej pomocy zwłaszcza w zakresie promowania 

i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach 

zagrożonych przemocą. W związku z powyższym Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie we Wrześni przygotowało program profilaktyczny na lata 2022-2026.

II. Prawne uwarunkowania programu

Podstawę prawną do opracowania programu stanowią następujące dokumenty:

1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Zgodnie z art. 

72 Konstytucji Rzeczpospolita zapewnia ochronę praw dziecka, a każdy ma 

prawo żądać od organów władzy publicznej ochronę dziecka przed przemocą, 

okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją.

2. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 roku.

3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

4. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej.

5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

6. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022.

7. Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy

8. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wrzesińskim na 

lata 2021-2026.

9. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025.

III. Cele programu
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Cel główny

Głównym celem programu jest zmniejszenie skali przemocy wobec dzieci w rodzinach 

w powiecie wrzesińskim oraz skutków stosowania przemocy poprzez realizację działań 

profilaktycznych w stosunku do rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy, 

w szczególności w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod 

wychowawczych.

Cele szczegółowe

1. Propagowanie prawidłowych metod wychowawczych i postaw rodzicielskich 

poprzez zwiększanie świadomości na temat negatywnych skutków 

wynikających ze stosowania przemocy wobec dzieci.

2. Wspieranie rodzin borykających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi 

w prawidłowym pełnieniu ról społecznych.

3. Ulepszanie kompetencji i umiejętności wychowawczych rodziców.

4. Zapobieganie powielaniu niewłaściwych wzorców wychowawczych 

i przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci.

5. Wspieranie rodzin będących w sytuacji przemocy domowej.

6. Zapewnienie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin, a w szczególności 

dzieci.

7. Zwiększenie świadomości na temat dostępnych form wsparcia oraz informacji 

o instytucjach pomocowych.

IV. Zaplanowane działania
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1. O rganizow anie dla rodziców  w arsztatów  podnoszących kom petencje  

w ychow aw cze.

Podczas warsztatów uczestnicy zdobędą i pogłębią wiedze na temat 

umiejętności wychowawczych, pogłębią umiejętności wyznaczania granic 

i zasad w relacji z dzieckiem, usprawnią umiejętności komunikacji z dzieckiem. 

W trakcie prowadzonych zajęć uczestnicy będą mieli możliwość pracowania 

nad pewnością siebie w kontakcie z dzieckiem, nauczą się radzić sobie ze 

stresem w trudnych sytuacjach, udoskonalą techniki rozwiązywania problemów 

bez użycia negatywnych emocji ze strony dorosłego.

Warsztaty prowadzone będą w formie ćwiczeń w grupie, wypowiedzi na forum 

z wykorzystaniem własnych doświadczeń uczestników. Planuje się minimum 

jedną edycję warsztatów w każdym roku realizacji programu.

2. O rganizow anie program u profilaktycznego dla dzieci i m łodzieży 

w  szkołach.

Program profilaktyczny podniesie poziom wiedzy i świadomości uczniów na 

temat zjawiska przemocy, przyczyn i skutków przemocy oraz wskaże 

możliwości uzyskania wsparcia w instytucjach udzielających pomocy ofiarom 

przemocy. Działania programowe uwrażliwią dzieci i młodzież na zjawisko 

przemocy, rozpropagują formy przeciwdziałania przemocy, a także skupią się 

na podejmowaniu działań zmieniających postawy społeczeństwa wobec agresji 

i przemocy. Najważniejsze cele programu skupią w sobie: rozwijanie 

umiejętności efektywnego komunikowania się, mówienia wprost o swoich 

uczuciach, przyjmowania z szacunkiem zdania innych, ułatwianie radzenia 

sobie z sytuacjami trudnymi i stresowymi, kształtowanie umiejętności 

rozwiązywania konfliktów bez agresji i przemocy, a także budowanie poczucia 

własnej wartości, postaw prospołecznych w grupach rówieśniczych oraz 

wzmacnianie wychowawców w rolach osób znaczących dla dziecka.

3. O rganizow anie szkolenia dla pedagogów  i psychologów  szkolnych  

w  zakresie przeciw działania przem ocy w  rodzinie.

4. Udzielanie w sparcia rodzinom  starającym  się o pow rót dzieci czasowo  

um ieszczonych w  pieczy zastępczej w  zakresie w drażania prawidłowych  

m etod w ychow aw czych i kształtowania w łaściw ych postaw  

rodzicielskich.
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Działania realizowane będą w trakcie organizowanych spotkań grup wsparcia 

dla rodziców biologicznych.

5. Udzielanie specjalistycznego w sparcia w  ram ach poradnictw a rodzinnego  

oraz m ożliw ość korzystania z dyżuru Zespołu Konsultacyjnego  

działającego w  ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym  

Centrum  Pom ocy Rodzinie we W rześni.

Poprzez w/w działanie możliwe będzie udzielenie satysfakcjonującego 

wsparcia wszystkim osobom i rodzinom z dziećmi przeżywającym różne 

kryzysy.

6. Udzielanie przez pracow ników  Powiatowego Centrum  Pom ocy Rodzinie  

we W rześni inform acji o m ożliwościach uzyskania pom ocy ze strony  

instytucji i organizacji pozarządowych.

7. Podniesienie kom petencji osób zajm ujących się problem em  przem ocy  

w  rodzinie w  powiecie w rzesińskim  poprzez udział różnych grup  

zaw odow ych w  superw izjach oraz szkoleniach, dzięki którym  pracownicy  

zw iększą poziom  w iedzy w  zakresie profilaktyki przeciw działania  

przem ocy.

8. O rganizow anie konkursów  dla dzieci i m łodzieży szkolnej w  zakresie  

przeciw działania przem ocy w  rodzinie.

V. Adresaci program u

Program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod 

wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą 

w powiecie wrzesińskim kierowany jest do:

1. rodzina zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie.

2. ofiar przemocy domowej, w szczególności dzieci.

3. rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- 

wychowawczych.

4. rodziców biologicznych dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, 

podejmujących działania zmierzające do powrotu dzieci pod ich opiekę.

5. dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek szkolnych.

6. wychowawców, nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów 

szkolnych.
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7. pracowników jednostek pomocowych wspierających dziecko i rodzinę oraz 

działających na rzecz przeciwdziałania przemocy.

8. społeczności lokalnej.

VI. Oczekiwane rezultaty programu

1. Wzrost wiedzy dzieci i młodzieży na temat zjawiska przemocy i zachowań 

agresywnych.

2. Wzrost poziomu wiedzy na temat skutków przemocy w rodzinie.

3. Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie poprzez profilaktykę 

i wspieranie rodzin i dzieci zagrożonych przemocą.

4. Podniesienie poziomu wiedzy rodziców na temat prawidłowych metod 

wychowawczych.

5. Poprawa warunków rozwoju dzieci i młodzieży w rodzinach dotkniętych oraz 

zagrożonym przemocą.

6. Udzielenie specjalistycznej pomocy dzieciom, młodzieży, rodzinom 

zagrożonych przemocą.

7. Podniesienie poziomu kompetencji pracowników działających na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

8. Podniesienie poziomu kompetencji pracowników placówek oświatowych 

w zakresie przeciwdziałania przemocy.

9. Podniesienie jakości usług w zakresie pomocy dziecku i rodzinie.

10. Wzrost poczucia bezpieczeństwa osób zagrożonych przemocą.

VII. Realizatorzy programu

Realizatorem „Programu działań profilaktycznych mających na celu udzielenie 

specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrażania 

prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach 

zagrożonych przemocą na lata 2022-2026” będzie Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie we Wrześni. Zakłada się, że PCPR w realizacji programu będzie 

współpracowało z instytucjami i organizacjami funkcjonującymi na terenie powiatu 

wrzesińskiego:

■ Ośrodkami Pomocy Społecznej,

■ Komendą Powiatową Policji,
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VIII.

■ Placówką opiekuńczo-wychowawczą,

■ Placówkami oświatowymi,

■ Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,

■ Sądem Rejonowym,

■ Organizacjami pozarządowymi.

Finansowanie oraz monitoring programu

Źródłem finansowania programu będą środki własne powiatu.

Monitoring będzie odbywał się w cyklach rocznych. Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni przedłoży Radzie Powiatu informacje 

o realizacji Programu, które będą stanowiły integralną część corocznego 

sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we 

Wrześni.

w.z.

Walde
Wl

górek
OSTA


