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Jednostką realizującą zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie. 

   Zgodnie z w/w ustawą Centrum prowadzi Program oddziaływań korekcyjno – 

edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 

   Oddziaływania korekcyjno – edukacyjne wobec osób stosujących przemoc prowadzone są 

w celu: 

- powstrzymywania osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem 

przemocy, 

-rozwijania umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie, 

- kształtowania umiejętności w zakresie wychowania dzieci bez użycia przemocy w rodzinie, 

- uznania przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie 

przemocy, 

- zdobycia i poszerzenia wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie, 

- zdobycia umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez 

stosowania przemocy, 

- uzyskania informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych. 

 

Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie kierowany jest w 

szczególności do: 

- osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających 

karę pozbawienia wolności w zakładach karnych, 

- osób wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary, zobowiązując je do 

uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno – edukacyjnych, 

- osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od 

alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych 

albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno – edukacyjne mogą 

stanowić uzupełnienie podstawowej terapii, 

- osób, które w wyniku okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie korekcyjno – 

edukacyjnym. 

 

Spotkania grupy korekcyjno – edukacyjnej odbywają się raz w tygodniu w godzinach 

popołudniowych dostosowanych do możliwości uczestników, w okresach trzymiesięcznych, 

w siedzibie Centrum.  

Nabór do programu trwa cały rok. 



Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do godz. 15:30. 

 

Zgodnie z zaleceniami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 

2014-2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie realizuje również Program 

psychologiczno – terapeutyczny. 

 

Program Psychologiczno – Terapeutyczny skierowany jest do osób stosujących przemoc w 

rodzinie, potrzebujących pomocy w radzeniu sobie z różnymi problemami osobistymi, jak 

również rodziców mających trudności z wychowaniem dzieci bez użycia przemocy. Program 

skierowany jest do osób dorosłych tj. kobiet i mężczyzn, chętnych do pracy nad zmianę 

swoich postaw i zachowań. Osoby zgłaszające się do programu mogą korzystać z niego 

samodzielnie lub być skierowane przez instytucje, organizacje zaangażowane w 

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Spotkania mają charakter indywidualny i/lub 

grupowy.  

Oddziaływania psychologiczno-terapeutyczne mają na celu m.in.:  

 motywację do pracy nad sobą;  

 diagnozę potrzeb w partnerstwie i małżeństwie; 

  wpływ czynników wewnętrznych i zewnętrznych na funkcjonowanie pary;  

 przyczyny kryzysów w małżeństwie;  

 przyczyny zachowań przemocowych i ich wpływ na komunikację i rozwiązywanie 

konfliktów; 

 prawidłowa komunikacja bez przemocy; 

 rozwiązywanie konfliktów w oparciu o prawidłową komunikację i stosowanie zasad 

panowania nad osobą. 

 

Nabór do programu trwa cały rok. 

Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do godz. 15:30. 

 

Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie działa Punkt Interwencyjno – Mediacyjnym 

„Pomoc dziecku i rodzinie”, w którym można skorzystać bezpłatnie z porad pedagoga, 

psychologa, prawnika i mediatora.  

 

Dyżury specjalistów: 



Psycholog 

Wtorek godz.10.00 i 11.00 

Piątek godz.11.00 

Pedagog 

Wtorek godz.12.00 

Pracownik socjalny – Mediator 

Poniedziałek- Piątek (wymagane wcześniejsze ustalenie terminu spotkania telefonicznie bądź 

osobiście) 

Prawnik 

Czwartek godz.11.00 – 14.00 

 

Działanie zespołów interdyscyplinarnych reguluje nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie z 2010 roku. Zadaniem Zespołu jest podejmowanie działań mających na 

celu ochronę osób doznających przemocy w rodzinie w tym realizacją procedury Niebieskiej 

Karty. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele policji, ośrodka pomocy społecznej, 

oświaty, ochrony zdrowia, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.  

Głównym zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań wymienionych 

podmiotów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Na terenie powiatu choszczeńskiego w każdej gminie działa Zespół interdyscyplinarny ds. 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie jest członkiem Zespołu ds. 

Przeciwdziałania Przemocy przy Wojewodzie Zachodniopomorskim.  

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

ul. Bolesława Chrobrego 27 a 

73-200 Choszczno 

Tel: 95 765 25 78, 601 742 578 

e-mail: pcprchoszczno@wp.pl 
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WYKAZ ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO: 

L.p. ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY - SIEDZIBA Adres do kontaktu: Nr telefonu: 

1. 

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszcznie ul.Grunwaldzka 30 

73-200 Choszczno 

(095) 765 79 72 

2. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawnie ul.Kościuszki 9 

73-220 Drawno 

(095) 768 24 50 

3. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pełczycach ul.Starogrodzka 12 

73-260 Pełczyce 

(095) 768 42 00 

4. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Reczu ul.Ratuszowa 17 

73-210 Recz 

(095) 765 61 81 

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierzwniku ul. Szkolna16 

73-240 Bierzwnik 

(095) 768 02 98 

6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzęcinie ul.Szkolna 2 

73-231 Krzęcin 

(095) 765 54 16 

 

 

 

 

 

 


