
 

NIC NIE USPRAWIEDLIWIA AKTÓW PRZEMOCY! 

NIE MASZ PRAWA STOSOWAĆ PRZEMOCY WOBEC NAJBLIŻSZYCH! 

 

Przemoc w rodzinie stała się zjawiskiem nieakceptowanym społecznie. 

Sprawcą przemocy w rodzinie może być każdy, bez względu na wykształcenie, status społeczny, stan 

majątkowy. 

Jeżeli zauważyłeś, że Twoje agresywne zachowanie wzbudza strach w najbliższych i unikają z Toba 

kontaktu 

Jeżeli uderzyłeś osobę najbliższą i mimo obiecania sobie, że to po raz ostatni, sytuacja się powtórzyła. 

Jeżeli zdarzyło Ci się agresywnie zachowywać wobec bliskich po spożyciu alkoholu, środków 

odurzających czy substancji psychotropowych 

I chcesz to zmienić,  

to nigdy nie jest za późno do podjęcia właściwych kroków,  

aby zmienić swoje zachowanie. 

Jeśli chcesz zmienić swoją postawę możesz zgłosić się do programu oddziaływań korekcyjno-

edukacyjnych realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku. 

Pamiętaj jednak, że w razie rozpoznania uzależnienia, w pierwszej kolejności należy podjąć stosowna 

terapię. 

 

 

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie 

 
Podstawę prawną do opracowania i realizacji programów korekcyjno – edukacyjnych dla 

osób stosujących przemoc w rodzinie stanowi art. 6 ust. 4 pkt.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw.  

Od 2011 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku co roku realizuje program 

korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.  

 

Cel programu  

Podstawowym celem działań programowych jest powstrzymanie sprawców i zakończenie 

przemocy w rodzinie. Należy jednak zaznaczyć, ze realizując powyższy cel nie można 

pominąć zasady ochrony bezpieczeństwa, autonomii i dobra osób krzywdzonych przez osobę 

stosującą przemoc – w żadnym przypadku program nie przewiduje i nie akceptuje sytuacji i 



zachowań, które mogłyby akceptować współodpowiedzialność osoby krzywdzonej za 

przemoc wobec niej stosowaną.  

Cel podstawowy ukierunkowany jest na rozpoznanie oraz zmianę zachowań i postaw osób 

stosujących przemoc w rodzinie. Program nie stanowi formy osobistej psychoterapii sprawcy 

lecz koryguje jego niepożądane i szkodliwe zachowanie i postawy.  

 

Zakładane rezultaty programu  

Program skoncentrowany jest na osiągnięciu celu podstawowego a działania diagnostyczne, 

edukacyjne i ćwiczenia praktyczne mają przyczynić się do uświadomienia:  

czym jest przemoc.  

zaburzeń życia rodzinnego spowodowanych uzależnieniami  

konsekwencji doświadczania i obserwowania przemocy – w tym wpływ przemocy 

domowej na zachowanie i psychikę dzieci.  

 

Zwiększenie umiejętności porozumiewania się, wyrażania myśli i nabycie umiejętności 

konstruktywnego wyrażania uczuć.  

Nabycie nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów i sporów w rodzinie bez 

używania agresji. 


