
PILOTAŻOWY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO –

EDUKACYJNYCH 
DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W SUBREGIONIE

SIEDLECKIM

FUNDACJA POZYTYW informuje, że w 2016  realizuje program  korekcyjno – edukacyjny

dla osób stosujących przemoc w rodzinie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz

Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie  „Niebieska  Lin ia” ,  prowadzony  w  oparciu  o

podejście skoncentrowane na rozwiązaniach (TSR)

Rekrutacja do programu prowadzona jest w sposób ci ągły.

Pomoc udzielana jest BEZPŁATNIE  .

ADRESACI PROGRAMU

Program jest realizowany dla osób z terenu Miasta Siedlce oraz czterech powiatów –
siedlecki ziemski, łosicki, sokołowski oraz węgrowski: 

� osoby stosuj ące przemoc w rodzinie , zarówno kobiety  i mężczyźni

� członkowie rodzin  wobec których została wszczęta procedura „Niebieskie Karty”  –

osoby wobec których zachodzi podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie

� osoby  skazane  za  czyny  związane  ze  stosowaniem  przemocy  rodzinie,  wobec

których  S ąd  warunkowo  zawiesił  wykonanie  kary  zobowiązując  ich  do

uczestnictwa w programie

� rodzice/opiekunowie ,  którzy  mają  ograniczoną  władzę  rodzicielską  lub  są  jej

pozbawieni  

w wyniku zaniedbań i niewypełniania funkcji rodzicielskich

� osoby,  które  same  zgłoszą  się  do  uczestnictwa  w  programie  lub  zostaną

zmotywowane przez  przedstawicieli  słu żb  i  instytucji  działających  w  obszarze

przeciwdziałania przemocy w rodzinie



OFEROWANA POMOC

W ramach programu   każdy uczestnik bierze udział w:

-   konsultacji wst ępnej  -diagnostyczneji/lub konsultacjach motywujących do udziału w

grupie

-  10 spotkaniach grupy korekcyjno-edukacyjnej  [każde spotkanie trwa 3 godziny]

- konsultacji indywidualnej specjalistycznej

 

WARUNKIEM OTRZYMANIA ZA ŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU PROGRAMU

jest udział w co najmniej 70% różnych form oddziaływań (grupowych i indywidualnych)     

Na każdym etapie udziału możliwe jest otrzymanie przez uczestnika potwierdzenia o zakwalifikowaniu 

do programu i ilości godzin uczestnictwa

W razie pyta ń lub w ątpliwo ści zapraszamy do kontaktu z pracownikiem Punktu

Konsultacyjnego programu El żbietą Roszczak tel. 693 570 205,   roszczakan@wp.pl

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

Zapraszamy do współpracy !

Zadanie publiczne zlecone przez Zarząd Województwa Mazowieckiego pn.: 

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


