PROGRAM EDUKACYJNO – KOREKCYJNY DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY DOMOWEJ
Od czerwca 2012 roku Fundacja realizuje cyklicznie Programy Edukacyjno – Korekcyjne dla sprawców
przemocy domowej. Zajęcia mają charakter warsztatowy, prowadzone są przez specjalistów
posiadającymi wymagane uprawnienia i kwalifikacje zawodowe oraz wieloletnie doświadczenie w
pracy z osobami mającymi trudność w kontroli zachowań agresywnych. W 2012, 2013, 2014 i 2015
roku realizowane były po dwie edycje programu. Każda edycja trwała trzy miesiące.
Celem Programu jest psychoedukacja w kierunku zmiany zachowań, przemocowych na rzecz
zachowań partnerskich, z poszanowaniem innych, szczególnie domowników. Program realizowany
przez Fundację powstał na bazie amerykańskiego „Programu z Duluth”. Realizowany jest w grupach
liczących od 8 do 12 osób. Program obejmuje 2 sesje indywidualne oraz 11 sesji grupowych. Zajęcia
odbywają się raz w tygodniu, w soboty, łączny czas trwania zajęć wynosi 78 godzin (66 godzin zajęć
grupowych i 12 godzin w ramach sesji indywidualnych). Zajęcia w każdej grupie prowadzi para
trenerów: kobieta i mężczyzna. Praca w duecie kobieta / mężczyzna jest korzystna z uwagi na fakt, iż
relacja pomiędzy prowadzącymi staje się dla uczestników modelowym przykładem komunikacji
partnerskiej. Obecność kobiety podczas pracy korekcyjnej staje się dodatkowym czynnikiem
konfrontującym, ważnym w procesie zmiany zachowania.
Program ma charakter edukacyjno – korekcyjny. W części edukacyjnej koncentruje się na przekazaniu
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.
W trakcie realizacji Programu, realizując „Plan Bezpieczeństwa” zadaniem uczestników jest
rozpoznanie, jakie sytuacje są dla nich potencjalnymi wyzwalaczami agresji, które sygnały płynące z
ciała informują o nadchodzącym ataku agresji i w oparciu o tę wiedzę stworzenie planu działania
alternatywnego dla zastosowania przemocy, rodzaju „instrukcji”: jak postępować, aby
zminimalizować ryzyko wystąpienia ataku agresji.
Realizując Program przyjmuje się założenie, iż sprawca jest odpowiedzialny za czyny, których
dokonuje i musi tę odpowiedzialność zaakceptować, nie jest jednak odpowiedzialny za normy, które
zostały mu wpojone.
Szczegółowej analizie podlegają zagadnienia dotyczące:
- przemocy fizycznej i mechanizmu zaprzeczania jej stosowania
- zastraszania oraz zachowań nie noszących znamion zastraszania innych
- poniżania oraz zachowań nacechowanych szacunkiem dla innych
- izolowania oraz zachowań wspierających i budujących zaufanie
- taktyki sprawowania kontroli nad innymi (minimalizowania, zaprzeczania, obwiniania) oraz
zachowań odpowiedzialnych i szczerych

- przemocy seksualnej oraz poszanowania seksualności
- wykorzystywania męskich przywilejów, przemocy ekonomicznej oraz zachowań zapewniających
partnerstwo w związku
- stosowania gróźb i wymuszeń oraz zachowań sprawiedliwych, mających charakter negocjacyjny.
OFERTA DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY jest realizowana przez Fundację w systemie ciągłym, tzn. nabór
do grup trwa cały rok. Po stworzeniu grupy zaczyna ona pracować wg określonego grafiku zajęć.
Warunkiem przyjęcia do Programu jest przyznanie się uczestnika do stosowania przemocy wobec
domowników. Uczestnicy podpisują indywidualny kontrakt. Kandydaci do udziału w Programie
muszą być zdrowi psychicznie oraz zachowywać abstynencję od alkoholu i innych środków
odurzających.
Kontakt telefoniczny z osobami prowadzącymi zajęcia w ramach Programu: 607 593 940 ; 502
553 674 lub przez sekretariat Fundacji tel. 502892044, w godz. 10.00 – 15.00 Zajęcia odbywają się w
siedzibie Fundacji, w Ostródzie przy ul. Sienkiewicza 4/1.
Udział w programie jest bezpłatny. Program realizowany przez Fundację w okresie od 2012 roku do
2015 roku finansowany jest ze środków Starostwa Powiatowego w Ostródzie.

