
 
 
 
 
 
 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach informuje, że prowadzi nabór do Programu korekcyjnego- edukacyjnego                                                           
dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 

 
Cel Programu 
 

 Wprowadzenie zmian w postawach i zachowaniach osób stosujących przemoc w rodzinie, w kierunku zmniejszenia ryzyka  dalszego występowania przemocy, zwiększenie poziomu samokontroli oraz 
rozwijania zdolności konstruktywnego współżycia w rodzinie. 

 
Adresaci Programu: 
 

 Osoby stosujące przemoc, skazane prawomocnymi wyrokami za przestępstwo z art. 207 kk., korzystające z warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności jak i osoby po odbyciu kary. 
 Osoby, wobec których sąd zawiesił wykonanie kary zobowiązując je do uczestnictwa w programie. 

 Osoby stosujące przemoc, które uczestniczą w terapii uzależnienia od alkoholu lub narkotyków.  
 W ramach programu może być także podjęta praca z osobami, które nie zostały skazane, a skierowane są do udziału w programie przez pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów lub innych członków 

Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Suwałki, którzy powzięli wiadomość o stosowaniu przemocy wobec osób najbliższych. 
  

Warunkiem przyjęcia do Programu jest: 
 

 Dostarczenie wyroku sądu przez osoby skazane  
 Złożenie deklaracji uczestnictwa osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie j w Suwałkach u pracownika socjalnego lub pracownika Działu Pomocy Kryzysowej w godz. 7:30 – 15:30 a także drogą 

elektroniczną e-mail: dpk@mopr.suwalki.pl 
 Przyjęcie do programu jest potwierdzane zawarciem kontraktu na aktywny udział w sesjach. 

 
Treści Programowe  
 

Program ma charakter edukacyjno-korekcyjny. W części edukacyjnej koncentruje się na przekazaniu szeroko pojętej wiedzy na temat zjawiska przemocy, część korekcyjna ukierunkowana jest na 
zdobycie umiejętności niestosowania przemocy, trening umiejętności społecznych i asertywności oraz naukę konstruktywnego rozwiązywania sporów i korzystania ze wsparcia społecznego. 

Uczestnicy programu nauczą się rozpoznawać, jakie sytuacje są dla nich potencjalnie wyzwalaczami agresji, które sygnały płynące z ciała informują o nadchodzącym ataku i w oparciu o tę wiedzę stworzą 
plan działania alternatywnego dla stosowania przemocy, rodzaju „instrukcji”: jak postępować, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia aktu agresji. Zapoznają się też z nowymi konstruktywnymi zachowaniami 
będącymi alternatywą dla zachowań przemocowych. 

 
Realizacja Program w 2023 r.:  marzec – maj  (1 spotkanie  indywidualne/ 1 h na uczestnika,   zajęcia grupowe: 10 spotkań w blokach 5 godzinnych, 1 raz w tygodniu (z możliwością wydłużenia przerwy                                   
do 2 tyg.). 

 
Miejsce spotkań: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach, ul. Filipowska 20 B, tel. 87/ 565 28 91 
Osoby, które złożyły deklarację oraz skierowane przez sąd zostaną powiadomione o terminie spotkania organizacyjnego. Terminy kolejnych spotkań zostaną ustalone przez prowadzących w uzgodnieniu                                        
z uczestnikami. 

 
Instytucje i organizacje realizujące zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy zapraszamy do współpracy, a zainteresowanych kontaktu i udziału w programie. 

              
Informacje dostępne pod nr telefonu 87/565 28 91   
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