Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących
przemoc w rodzinie
PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY
Nabór do programu korekcyjno-edukacyjnego trwa nieprzerwanie cały rok.
Uczestnictwo w zajęciach Programu korekcyjno-edukacyjnego jest BEZPŁATNE!
Podstawowym celem wszystkich działań wynikających z realizacji programu jest powstrzymanie sprawców od stosowania
przemocy w rodzinie, jak również:
Wzbudzenie motywacji do zajęcia się „ problemem przemocy”
Wzbudzenie nadziei na możliwość dokonania zmiany i budowania życia opartego o wartości uniwersalne
Wzięcie odpowiedzialności za zmianę swojego zachowania
Podniesienie świadomości osoby stosującej przemoc w zakresie przejawiania przekonań, emocji i zachowania oraz
lepszą ich kontrolę
Zdobycie umiejętności powstrzymywania się od zachowań przemocowych i agresywnych, w tym redukowania napięć,
rozwiązywania konﬂiktów i sporów w rodzinie, itp.
Uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.
Adresaci programu:
Program kierowany jest do osób stosujących przemoc, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, w tym w szczególności:
osób, skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił
wykonanie kary, zobowiązując ich do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno – edukacyjnych;
osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków
lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania
korekcyjno – edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowych terapii;
osób osadzonych w zakładzie karnym m.in. z art. 207 kodeksu karnego;
osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie lub zostaną zmotywowane przez
pracowników socjalnych, kuratorów, terapeutów, pracowników ośrodków interwencji kryzysowej lub inne osoby,
które powzięły wiadomość o stosowaniu przez nich przemocy wobec osób najbliższych.

Miejsce realizacji programu:
siedziba Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 16 – dla tzw. „grupy wolnościowej”
Areszt Śledczy w Tarnowskich Górach – dla osób osadzonych/aresztowanych.
Czas trwania programu obejmuje około 60 godzin zajęć grupowych oraz 1 godzinę/uczestnika zajęć indywidualnych.
Okres realizacji programu:
Nabór do programu trwa cały czas. Zajęcia odbywają się cyklicznie. Grupa będzie spotykać się 1 raz w tygodniu. Spotkania
indywidualne z psychologiem przeprowadzającym diagnozę, prowadzącym spotkanie będą ustalane indywidualnie w
porozumieniu z uczestnikiem.
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