
FUNDACJA POZYTYW
ZAPRASZA DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYM PROGRAMIE KOREKCYJNO-EDUKACYJNYM

DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

       

PRZEMOC to zamierzone działanie lub zaniechanie działania jednej osoby wobec drugiej,

które – wykorzystując przewagę sił – narusza prawa i dobra osobiste człowieka, powodując

cierpienie i szkody, wobec których osoba ta nie jest w stanie się bronić.

Czy zdarza Ci się, że wobec kogoś bliskiego, kto jest słabszy od Ciebie, zachowujesz się w podobny sposób:

            TAK             NIE

Popychasz, policzkujesz, bijesz, szarpiesz? □ □

Obrażasz, wyzywasz? □ □

Domagasz się ograniczenia przez tę osobę kontaktu z bliskimi i przyjaciółmi? □ □

Kontrolujesz w pełni wszystkie wydatki w domu i wydzielasz □ □

bliskiej osobie pieniądze?

Przeglądasz jej telefon/komputer/kalendarz, czytasz korespondencję 

skierowaną do niej? □               □

Uważasz, że to bliska Ci osoba jest winna tej sytuacji? □ □

Uważasz, że jesteś osobą nerwową, tzw. cholerykiem, wiec możesz □ □

czasami wpaść w furię i być agresywnym?

Jesteś przekonany/a, że ta osoba Cię prowokuje, doprowadza do furii,               □ □

w związku z czym Twoje zachowanie jest uzasadnione?

Skłaniasz bliską Ci osobę do kontaktów seksualnych, □ □

mimo że nie ma na nie ochoty?

Zdarza Ci się grozić, że zrobisz bliskiej Ci osobie krzywdę? □ □

Zdarza Ci się grozić, że skrzywdzisz jej rodzinę/przyjaciół/znajomych? □ □

Zdarza Ci się grozić, że zabijesz jej zwierzę? □ □

Zdarza Ci się w przypływie złości niszczyć rzeczy bliskiej osoby?               □ □

Zdarzyło Ci się grozić popełnieniem samobójstwa? □ □

Zdarzyło Ci się grozić osobie bliskiej nożem, siekierą, □ □

bronią palną lub innym narzędziem?



Zdarzyło Ci się grozić, że ją zabijesz? □ □

      Jeśli odpowiedziałeś/aś twierdząco na co najmniej jedno z pytań,

istnieje ryzyko, że stosujesz przemoc wobec bliskiej Ci osoby.

Jeśli  w  związku  z  przeżywaną  złością  lub  bezradnością  zaczynasz  mieć  kłopoty  osobiste,

możemy Ci pomóc w zmianie Twojej sytuacji, abyś miał/a w życiu więcej satysfakcji, zadowolenia  

i radości. Pomagamy osobom, które się do nas zgłaszają m.in. w tym jak lepiej:

� porozumiewać się ze swoją partnerką / swoim partnerem

� radzić sobie ze złością, gniewem, irytacją

� rozwiązywać konflikty bez przemocy

� rozwijać postawę szacunku i partnerstwa wobec osób bliskich

� rozpoznawać własne przekonania i ich wpływ na zachowanie 

� kształtować umiejętności rodzicielskie oparte o model wychowania bez przemocy

� określać własne potrzeby i osobiste zasoby, jako podstawy do budowania życia bez przemocy

Dzięki temu do rodziny powraca spokój, a także znikają powody dla których służby być może musiały

ingerować w sprawy Twojej rodziny.

PRZEMOC  W  RODZINIE  JEST  PRZESTĘPSTWEM  ŚCIGANYM  PRZEZ  PRAWO  
Z ART. 207 KODEKSU KARNEGO

Pamiętaj  jednak,  że  w  naszym  programie  nie  zajmujemy  się  karaniem  osób  stosujących

przemoc. Naszym celem jest pomóc Ci w trudnej sytuacji w jakiej się znajdujesz, natomiast
ocenianie  tego  co  robisz   zostawiamy  Tobie.  My  staramy  się  szukać  sposobów,  które
pomogą Ci  uniknąć  kłopotów  i  uzyskać  to,  co  jest  ważne  i  dobre  dla  Ciebie  i  Twoich
bliskich !!!

O F E R O W A N A   P O M O C

INDYWIDUALNE KONSULTACJE 

GRUPA  KOREKCYJNO – EDUKACYJNA 

Program prowadzony jest w oparciu o podejście skoncentrowane na rozwiązaniach (TSR)

      Warunkiem zakwalifikowania do udziału w programie jest odbycie wstępnej konsultacji indywidualnej

Z A P I S Y

telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 -15.00   lub osobiście    w poniedziałki
i środy po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na godzinę w Punktach Konsultacyjnych:

 W Siedlcach – ul. Bpa Świrskiego 57, pokój nr  18, parter  (siedziba Centrum Wolontariatu przy 
Caritas)

w Łosicach ul. 11-go Listopada 1- siedziba FUNDACJI POZYTYW (wejście od Urzędu Skarbowego 
w Łosicach ) 



bliższe informacje, w tym harmonogram pracy Punktu Konsultacyjnego na stronie internetowej 
www.fundacjapozytyw.pl

 693 570 205

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS !!!
Nigdy nie jest za późno na przerwanie przemocy !!!

Zadanie publiczne zlecone przez Zarząd Województwa Mazowieckiego pn.: 

„Realizacja programów oddziaływań  korekcyjno – edukacyjnych do osób  stosujących  
przemoc  w  rodzinie”


