
 

PAMIĘTAJ! 

 

NIC NIE USPRAWIEDLIWIA PRZEMOCY!!! 

 

 

 

Stosowanie przemocy wobec 

najbliższych nie tylko naraża Cię na 

rozpad związku i utratę rodziny, ale 

również na odpowiedzialność karną. 

 

 

 

 

 

 

Program oddziaływań  

korekcyjno – edukacyjnych 

Jeśli chcesz zmienić swoją postawę możesz 

przystąpić do PROGRAMU ODDZIAŁYWAŃ 

KOREKCYJNO – EDUKACYJNYCH realizowanego 

przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                 

w Mikołowie z/s Łaziska Górne .  

Twój udział w programie może być dobrowolny 

bądź obligatoryjny – tzn. będzie wynikać z 

orzeczenia sądu albo z zalecenia zespołu 

interdyscyplinarnego / grupy roboczej. 

Adresaci programu:  

➢ Osoby skazane za czyny związane ze 

stosowaniem przemocy w rodzinie; 

➢ Osoby stosujące przemoc w rodzinie, 

które zgłoszą się dobrowolnie do udziału 

w programie korekcyjno-edukacyjnym 

➢ Osoby stosujące przemoc w rodzinie, które 

uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia, 

w ramach uzupełnienia podstawowej 

terapii; 

 

CELE PROGRAMU 

▪ Powstrzymanie osoby stosującej 

przemoc w rodzinie przed dalszym 

stosowaniem przemocy 

▪ Rozwijanie umiejętności w zakresie 

wychowywania dzieci bez używania 

przemocy w rodzinie 

▪ Uznanie przez osobę stosującą 

przemoc w rodzinie swojej 

odpowiedzialności za stosowanie 

przemocy 

▪ Zdobycie i poszerzenie wiedzy na 

temat mechanizmów powstawania 

przemocy w rodzinie 

▪ Zdobycie umiejętności 

komunikowania się i rozwiązywania 

konfliktów w rodzinie bez stosowania 

przemocy 

▪ Uzyskanie informacji o możliwościach 

podjęcia działań terapeutycznych 



Kandydaci do programu zgłaszają się na 

indywidualną konsultację z osobami 

prowadzącymi program po uprzednim 

umówieniu się.  

 

Program Oddziaływań Korekcyjno-
Edukacyjnych będzie realizowany                  
w okresie:  

 od 14.03.2022r. do  20.06.2022r. 

 

 
Osoba do kontaktu: 
Iwona Goc – tel. 530-309-759 

 

 

 

 

 

 

Podmiotem realizującym  

PROGRAM ODZIAŁYWAŃ  
KOREKCYJNO - EDUKACYJNYCH  
w Powiecie Mikołowskim jest: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Mikołowie z/s Łaziska Górne 

Centrum czynne: 
Poniedziałek -7:30 - 17:00 
Wtorek  -Czwartek - 7:30 -15:30 
Piątek - 7:30 - 14:00  
 
Łaziska Górne, ul. Chopina 8 
Tel. 32 2244-390, 32 2244-498 
 
Szczegółowe informacje:  
 
Punkt Interwencji Kryzysowej  PCPR             
Łaziska Górne, ul. Chopina 8,  
Tel. 530-220-954 
www.pcpr.mikolowski.pl   
oikmikolow@onet.pl  

 

 

 

 

 

INFORMATOR DLA OSÓB 

STOSUJĄCYCH PRZEMOC  

W RODZINIE 

 

 

 

http://www.pcpr.mikolowski.pl/
mailto:oikmikolow@onet.pl

