PROCEDURA REKRUTACJI UCZESTNIKÓW
DO PROGRAMÓW ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH
DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Opracowanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych jest zadaniem
z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat.
Podstawa prawna realizacji zadania:
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r.
Nr 180, poz. 1493 ze zm.)
- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie
standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla
ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach,
szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób
stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania
korekcyjno-edukacyjne (Dz. U. z 2011 r. Nr 50, poz. 259)
I. Uczestnikami programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych mogą być:
a) osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywające
karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym lub areszcie śledczym,
b) osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie wobec których
sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa
w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,
c) osoby stosujące przemoc w rodzinie, uczestniczące w terapii leczenia uzależnienia od
alkoholu lub narkotyków lub innych środków odurzających, substancji
psychotropowych albo środków zastępczych, dla których udział w programie może
stanowić uzupełnienie podstawowej terapii,
d) osoby zgłaszające się do uczestnictwa w programach w wyniku innych okoliczności.
II. Podmiotem odpowiedzialnym za rekrutację do programów oddziaływań korekcyjnoedukacyjnych jest podmiot, któremu powiat zlecił realizację zadania.
Podmioty współpracujące przy rekrutacji:
a) zespoły interdyscyplinarne*,
b) Policja,
c) prokuratura,
d) sąd,
e) kuratorskie zespoły sądowe,
f) ośrodki pomocy społecznej,
g) inne podmioty i instytucje działające w obszarze przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
III. Zgłoszenie do programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych następuje w formie:
• zgłoszenia indywidualnego osób,
• zgłoszenia osób przez podmioty współpracujące w procesie rekrutacji.
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IV. Etapy rekrutacji:
1. Udostępnienie informacji o planowanej realizacji programu w miejscach
ogólnodostępnych np. w siedzibie realizatora programu, na stronie internetowej
realizatora programu.
2. Przekazanie przez realizatora programu do podmiotów współpracujących przy
rekrutacji informacji o planowanej realizacji programu.
3. Przekazanie przez realizatora programu do podmiotów współpracujących przy
rekrutacji druków zaproszeń na spotkanie w związku z planowanym rozpoczęciem
programu korekcyjno-edukacyjnego, po ustaleniu
terminu realizacji programu
(załącznik nr 1).
4. Uzupełnienie druków zaproszeń (załącznik nr 1) przez podmioty współpracujące
w procesie rekrutacji i przekazanie ich osobom, wobec których istnieje podejrzenie,
że stosują przemoc w rodzinie lub stosującym przemoc w rodzinie.
5. Uzyskanie przez podmioty współpracujące w procesie rekrutacji (poza podmiotami
wymienionymi w pkt II lit. c, d, e) pisemnej zgody osób, wobec których istnieje
podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, lub stosujących przemoc w rodzinie, na
przekazanie ich danych do realizatora programu korekcyjno-edukacyjnego.
6. Osoby wymienione w pkt I lit. a i b mają obowiązek poddania się programom
korekcyjno-edukacyjnym w celu readaptacji społecznej.
7. Przekazanie przez podmioty współpracujące w procesie rekrutacji do realizatora
programu korekcyjno-edukacyjnego danych osób, wobec których istnieje podejrzenie,
że stosują przemoc w rodzinie, w sytuacji, gdy osoby wyraziły na to zgodę.
8. Przekazanie przez realizatora programu korekcyjno-edukacyjnego indywidualnych
zaproszeń do osób, zgodnie z danymi przekazanymi przez podmioty współpracujące
w procesie rekrutacji.

V. Zakończenie procedury rekrutacji do programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych
następuje poprzez zawarcie kontraktów dotyczących uczestnictwa w programie pomiędzy
realizatorem programu, a osobami zrekrutowanymi do uczestnictwa w programie.

* zgodnie z § 17 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury
„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1245)
członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej podejmują działania w stosunku do osób, wobec
których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie m.in. poprzez motywowanie ich do udziału
w programach korekcyjno-edukacyjnych.
Baza danych teleadresowych przewodniczących zespołów interdyscyplinarnych w województwie warmińskomazurskim w załączeniu.
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