
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce
32-020 Wieliczka,  ul. Sienkiewicza 13

 

PROGRAM KOREKCYJNO

Program adresowany jest do sprawców przemocy:
 Skazanych za czyny związane ze
 Uczestniczących w terapii uzależnienia od alkoholu lub narkotyków,
 Zgłaszających się w wyniku innych okoliczności (kierowanych przez policję,            

terapeutów uzależnień, instytucje pomocy społecznej i inne, samodziel
zgłaszających chęć uczestnictwa w programie).

 
Celem oddziaływań korekcyjno-
 Powstrzymanie osoby stosującej przemoc przed dalszym stosowaniem przemocy,
 Rozwijanie umiejętności samokontroli,
 Kształtowanie umiejętności wychowywania dzi
 Zdobycie i podniesienie wiedzy na temat mechanizmów przemocy,
 Nauka konstruktywnego wyrażania uczuć,
 Nauka partnerskiego układania stosunków w rodzinie i korzystania z pomocy innych.

Program obejmuje 60 godzin spotkań grupowych

Harmonogram sesji grupowych w okresie luty 

26.02, 04.03, 11.03, 18.03, 25.03, 01.04, 08.04, 15.04, 22.04, 29.04, 06.05, 13.05, 20.05, 

Spotkania odbywają się w Punkcie Interwencji Kryzysowej przy 
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 

w Wieliczce, ul. Sikorskiego 5.

Wszelkie dodatkowe informacje są dostępne pod nr telefonu
12 288 02 20 w godz. 7.30

Udział w programie jest bezpłatny.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce
020 Wieliczka,  ul. Sienkiewicza 13 

tel. 12 288 02 20 

 

 

 

PROGRAM KOREKCYJNO- EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH 
PRZEMOC W RODZINIE 

Program adresowany jest do sprawców przemocy: 
Skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie,
Uczestniczących w terapii uzależnienia od alkoholu lub narkotyków,
Zgłaszających się w wyniku innych okoliczności (kierowanych przez policję,            
terapeutów uzależnień, instytucje pomocy społecznej i inne, samodziel
zgłaszających chęć uczestnictwa w programie). 

- edukacyjnych jest: 
Powstrzymanie osoby stosującej przemoc przed dalszym stosowaniem przemocy,
Rozwijanie umiejętności samokontroli, 
Kształtowanie umiejętności wychowywania dzieci bez użycia przemocy,
Zdobycie i podniesienie wiedzy na temat mechanizmów przemocy,
Nauka konstruktywnego wyrażania uczuć, 
Nauka partnerskiego układania stosunków w rodzinie i korzystania z pomocy innych.

Program obejmuje 60 godzin spotkań grupowych 
 

Harmonogram sesji grupowych w okresie luty -czerwiec
2020 roku: 

26.02, 04.03, 11.03, 18.03, 25.03, 01.04, 08.04, 15.04, 22.04, 29.04, 06.05, 13.05, 20.05, 
27.05, 03.06 

w godz. 16.00-19.00 
 

Spotkania odbywają się w Punkcie Interwencji Kryzysowej przy 
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  

w Wieliczce, ul. Sikorskiego 5. 
 

Wszelkie dodatkowe informacje są dostępne pod nr telefonu
288 02 20 w godz. 7.30-15.30. 

 
Udział w programie jest bezpłatny. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce 

EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH 

stosowaniem przemocy w rodzinie, 
Uczestniczących w terapii uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, 
Zgłaszających się w wyniku innych okoliczności (kierowanych przez policję,            
terapeutów uzależnień, instytucje pomocy społecznej i inne, samodzielnie 

Powstrzymanie osoby stosującej przemoc przed dalszym stosowaniem przemocy, 

eci bez użycia przemocy, 
Zdobycie i podniesienie wiedzy na temat mechanizmów przemocy, 

Nauka partnerskiego układania stosunków w rodzinie i korzystania z pomocy innych. 
 

czerwiec 

26.02, 04.03, 11.03, 18.03, 25.03, 01.04, 08.04, 15.04, 22.04, 29.04, 06.05, 13.05, 20.05, 

Spotkania odbywają się w Punkcie Interwencji Kryzysowej przy 
 

Wszelkie dodatkowe informacje są dostępne pod nr telefonu 


