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1. WSTĘP 
 

System przeciwdziałania przemocy w rodzinie winien obejmować kompleksowe 

działania zarówno w zakresie pomocy osobom doświadczającym przemocy                         

w rodzinie, działania profilaktyczne w tym zakresie, jak również działania mające 

na celu zatrzymanie zachowań przemocowych u osób stosujących przemoc 

domową poprzez prowadzenie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz 

psychologiczno-terapeutycznych. Zgodnie z art. 6 ust 4 pkt 2 ustawy z dnia  

29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r., poz. 

1249) do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat 

należy w szczególności: opracowanie i realizacja programów oddziaływań 

korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Jednostką 

realizującą zadania wynikające z wyżej wymienionej ustawy w powiecie śremskim 

jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie.  

Zgodnie z pkt. 3.1.2 i 3.1.3 Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie na rok 2023, jednostki samorządu terytorialnego opracowują                               

i przesyłają właściwym miejscowo prezesom sadów rejonowych, prokuratorom 

rejonowym, komendantom powiatowych/miejskich Policji, komendantom 

oddziałów Żandarmerii Wojskowej oraz wchodzącym w obręb powiatu gminom  

dwa razy do roku do dnia 30 stycznia i do dnia 31 lipca, zaktualizowany informator 

z powiatu zawierający aktualne dane teleadresowe podmiotów oraz organizacji 

pozarządowych realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc                          

w rodzinie wraz ze wskazaniem zakresu oddziaływań wobec sprawców przemocy 

w rodzinie. 

Niniejszy informator zawiera wykaz instytucji, które realizują na terenie powiatu 

śremskiego ofertę dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 
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2. ZAKRES ODDZIAŁYWAŃ WOBEC SPRAWCÓW PRZEMOCY 

W RODZINIE. 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie w 2023 r. we współpracy                         

z Fundacją Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej realizować będzie Program 

korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz Program 

psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.  

Rekrutacja uczestników do udziału w Programach prowadzona jest przez 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie. Uczestnictwo w programach jest 

bezpłatne.  

 

Należy zaznaczyć, że Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie stanowi program interwencyjny, którego 

zasadniczym celem jest zatrzymanie przemocy. Osiągnięciu tego celu służy 

edukacja sprawcy w obszarze przemocy (jej form, dynamiki, źródeł i stereotypów 

wzmacniających przemoc) oraz korekcja zachowań niepożądanych poprzez 

dostarczenie i przyswojenie przez sprawcę narzędzi i technik służących 

powstrzymywaniu się przed stosowaniem przemocy. Natomiast Program 

psychologiczno-terapeutyczny skoncentrowany jest przede wszystkim na kliencie 

jako podmiocie oddziaływań, jego sposobie funkcjonowania i myślenia. Istota 

programu polega głównie na realizacji celów terapeutycznych, które mają sprzyjać 

zwiększeniu samoświadomości, umiejętności samoregulacji i uruchomieniu zmian 

pozwalających na lepszą adaptację społeczną i optymalny poziom funkcjonowania 

w życiu codziennym. 

 

Zgłoszenia do programów przyjmowane są w PCPR w Śremie, ul. Dutkiewicza 5, 

a także drogą elektroniczną e-mail: pcpr@pcpr.srem.pl. Osoby do kontaktu - Pani 

Agnieszka Oleszak-Baczyńska oraz Pan Maciej Maćkowiak. 
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3. REALIZACJA PROGRAMU KOREKCYJNO–EDUKACYJNEGO 

DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE NA 

TERENIE POWIATU ŚREMSKIEGO. 
 

DO KOGO SKIEROWANY ? 

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc                               

w rodzinie są kierowane w szczególności do: 

 osób skazanych, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach 

karnych, 

 osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, 

którym sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary, zobowiązując je do 

uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym, 

 osób, których rodzina została objęta procedurą Niebieskiej Karty, wskazane 

przez organy ścigania lub inne instytucje (miejskie i gminne ośrodki pomocy 

społecznej, zespoły interdyscyplinarne, komisje rozwiązywania problemów 

alkoholowych itp.), 

 osób, będących sprawcami przemocy w rodzinie, które uczestniczą w terapii 

uzależnienia od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, 

substancji psychotropowych albo środków zastępczych, pod warunkiem, że 

udział w programie korekcyjno-edukacyjnym stanowi uzupełnienie odbywanej 

terapii prowadzonej w zakładach opieki zdrowotnej, 

 osób zainteresowanych, których uczestnictwo w programie wynika                           

z osobistej decyzji, 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 członków zespołów 

interdyscyplinarnych z terenu Powiatu Śremskiego, którzy powzięli wiadomość 

o stosowaniu przemocy wobec osób najbliższych. 

 

CO JEST NASZYM CELEM ? 

Celem prowadzonych oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych jest powstrzymanie 

osoby stosującej przemoc w rodzinie od dalszego stosowania przemocy poprzez 

edukację mającą na celu: 

 rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie, 
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 kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania 

przemocy w rodzinie, 

 uznanie przez osobę stosującą przemoc swojej odpowiedzialności za stosowanie 

przemocy, 

 zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy 

w rodzinie, 

 zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów                      

w rodzinie bez stosowania przemocy, 

 uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych. 

Do udziału w programie nie będą przyjmowane osoby:  

 chore psychicznie, 

 z zaburzeniami emocjonalnymi i osobowości. 

 

Zajęcia odbywać się będą w pierwszym półroczu 2023 r., jeden raz 

w tygodniu w formie zajęć grupowych oraz zajęć indywidualnych. Termin 

zajęć zostanie ustalony po zrekrutowaniu grupy uczestników. 

Osoby do kontaktu: Agnieszka Oleszak-Baczyńska, Maciej Maćkowiak, tel. 61 28 

30 373. 

 

4. REALIZACJA PROGRAMU PSYCHOLOGICZNO - 

TERAPEUTYCZNEGO  DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC              

W RODZINIE NA TERENIE POWIATU ŚREMSKIEGO. 
 

DO KOGO SKIEROWANY ? 

Program 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.  

CO JEST NASZYM CELEM ? 

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

 analizę przyczyn własnego postępowania, wynikającą z doświadczeń z rodziny 

pochodzenia; 
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 zmianę schematów poznawczych (analizowanie swoich wzorów myślenia, 

postaw, zachowań), wgląd w mechanizmy własnych zachowań; 

 podnoszenie wiedzy i umiejętności wychowawczych, rodzicielskich; 

 trening umiejętności interpersonalnych, trening relaksacji, redukowanie napięć, 

trening asertywności; 

 podnoszenie umiejętności w zakresie negocjacji, rozwiązywania konfliktów; 

 nabywanie umiejętności radzenia sobie z gniewem, kontrolą emocji 

w sytuacjach trudnych, nabywanie umiejętności radzenie sobie z trudnymi 

emocjami, poczuciem winy; 

 podnoszenie wiedzy i umiejętności przydatnych w relacjach partnerskich, 

wzajemnego poszanowania, szacunku; 

 psychoedukacja moralno-etyczna, nastawiona na podnoszenie empatii 

uczestnika/ uczestniczki zajęć. 

Program skierowany jest do osób dorosłych tj. kobiet i mężczyzn, chętnych do 

pracy nad zmianą swoich postaw i zachowań. 

Zajęcia odbywać się będą w drugim półroczu 2023 r., jeden raz w tygodniu 

w formie zajęć grupowych oraz zajęć indywidualnych. Termin zajęć 

zostanie ustalony po zrekrutowaniu grupy uczestników. 

Osoby do kontaktu: Agnieszka Oleszak-Baczyńska, Maciej Maćkowiak, tel. 61 28 

30 373. 

 

5. „WARSZTATY DLA OSÓB NIERADZĄCYCH SOBIE ZE 

ZŁOŚCIĄ” 
 

Przychodnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnień w Śremie od wielu lat realizuje 

„Warsztaty dla osób nie radzących sobie ze złością”. 

Spotkania są kierowane do osób, które chcą zmienić własne funkcjonowanie                         

w rodzinie i z tego powodu decydują się: 

 przeanalizować swoje funkcjonowanie w rodzinie w celu zdefiniowania 

obszarów zmiany; 

 nauczyć się nowych sposobów radzenia sobie z emocjami, szczególnie ze 

złością; 
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 poznać i zrozumieć  własne zachowania wobec członków rodziny  i rozwinąć                     

w sobie nowe bardziej konstruktywne zachowania; 

 nauczyć się  zapobiegania i rozwiązywania problemów związanych z przemocą 

 

CELEM WARSZTATÓW JEST: 

 promowanie właściwych relacji wewnątrzrodzinnych, oraz prawidłowych postaw 

wobec jej członków; 

 uświadamianie uczestników programu o stosowaniu zachowań  wolnych od 

przemocy; 

 kształtowanie właściwych sposobów panowania nad własnymi emocjami                        

i działaniami poprzez naukę alternatywnych sposobów rozładowania stresu                      

i agresji, a także ćwiczenie innych technik samokontroli. 

Zajęcia edukacyjno-korekcyjne odbywać się będą w II edycjach po 6 

spotkań w każdej, prowadzonych metodą warsztatową. Czas trwania 

każdego spotkania to 4 godziny. 

Pierwsza edycja od 4 marca 2023 r. do 15 kwietnia 2023 r. 

Druga edycja od 30 września 2023 r. do 4 listopada 2023 r. 

 

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach mogą kontaktować się 

z Przychodnią Leczenia Uzależnień i Współuzależnień, ul. Mickiewicza 5, 63-100 

Śrem, tel. 61 28 28 016 

 

6. JEDNOSTKI SPECJALISTYCZGO PORADNICTWA 
 

Lp. Nazwa organizacji Adres Kontakt 
Rodzaj 

działania 

1. Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 

ul. Dutkiewicza 5 

63 – 100 Śrem 

tel. 

61 28 30 373 

Pomoc 

psychologiczna, 

poradnictwo 

rodzinne, 

socjalne, 

mediacje 

rodzinne. 

2. Centrum Usług dla 

rodzin 

ul. Roweckiego 31 

63 – 100 Śrem 

tel. 

61 28 36 107 

Pomoc 

psychologiczna, 

prawna, 

pedagogiczna, 

socjalna, 
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poradnictwo 

rodzinne,  

terapia. 

3. Poradnia 

Psychologiczno - 

Pedagogiczna 

ul. Marciniaka 2 

63 – 100 Śrem 

tel.  

61 28 34 864 

Pomoc 

psychologiczna, 

pedagogiczna, 

terapia, 

poradnictwo 

rodzinne. 

4. Przychodnia Leczenia 

Uzależnień i 

Współuzależnień 

ul. Mickiewicza 5 

63 – 100 Śrem 

tel.  

61 28 28 016 

Pomoc 

psychologiczna, 

terapia, 

poradnictwo 

rodzinne 

5. Oddział Dzienny 

Terapii Uzależnień od 

Alkoholu 

ul. Mickiewicza 5 

63 – 100 Śrem 

tel.  

61 28 28 016 

Pomoc 

psychologiczna, 

terapia, 

poradnictwo 

rodzinne 

6. Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Brodnicy 

ul. Parkowa 2 

63 – 112 Brodnica 

 

tel.  

61 28 42 507 

Poradnictwo 

socjalne, inne 

7. Gminna Komisja  

Rozwiązywania  

Problemów  

Alkoholowych 

ul. Parkowa 2  

63-112 Brodnica 

tel. 

61 28 42 505 

Poradnictwo 

prawne  

i terapia 

8. Ośrodek Pomocy  

Społecznej w Książu  

Wielkopolskim 

ul. Wichury 11a 

63-130 Książ 

Wielkopolsk 

tel.  

61 28 22 700 

Poradnictwo 

socjalne, inne 

9. Ośrodek Pomocy  

Społecznej w Dolsku 

Plac Wyzwolenia 3 

63 – 140 Dolsk 

tel.  

61 28 25 426 

Pomoc 

psychologiczna, 

poradnictwo 

socjalne, 

rodzinne 

 

7. WYKAZ GMINNYCH ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH  
W POWIECIE ŚREMSKIM. 

 

Lp. Gmina Adres Kontakt Rodzaje działań 
1. Śrem Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej  

w Śremie  

ul. Roweckiego 

31, 63 – 100 

Śrem 

61 28 39 997 
zespol@ops.srem.pl 
przewodniczaca.zi@

ops.srem.pl 
 

podejmowanie  

działań w ramach  

procedury NK,  

pomoc i wsparcie  

prawne i psychologiczne,  

zadania wynikające  

z Ustawy o przeciwdziałaniu  

przemocy w rodzinie 

2. Książ 

Wlkp. 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej  

w Książu 

Wlkp.,  

ul. Stacha 

Wichury 11 a,  

61 28 22 700 
ops@ops.ksiaz-

wlkp.pl 
 

podejmowanie  

działań w ramach  

procedury NK,  

pomoc i wsparcie  

prawne i psychologiczne,  

zadania wynikające                      

z Ustawy o przeciwdziałaniu  

mailto:zespol@ops.srem.pl
mailto:przewodniczaca.zi@ops.srem.pl
mailto:przewodniczaca.zi@ops.srem.pl
mailto:ops@ops.ksiaz-wlkp.pl
mailto:ops@ops.ksiaz-wlkp.pl


 

10 | S t r o n a  

63 – 130 

Książ Wlkp. 

przemocy w rodzinie 

3. Dolsk Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej  

w Dolsku,  

Plac 

Wyzwolenia 3, 

63 – 140 

Dolsk 

61 28 25 426 
ops@dolsk.pl 

 

podejmowanie  

działań w ramach  

procedury NK,  

pomoc i wsparcie  

prawne i psychologiczne,  

zadania wynikające                      

z Ustawy o przeciwdziałaniu  

przemocy w rodzinie 

4. Brodnica Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej  

w Brodnicy,  

ul. Parkowa 2, 

63 – 112 

Brodnica 

61 28 42 507 

ops@brodnica.net.

pl 

 

podejmowanie  

działań w ramach  

procedury NK,  

pomoc i wsparcie  

prawne i psychologiczne,  

zadania wynikające                      

z Ustawy o przeciwdziałaniu  

przemocy w rodzinie 

 

8. WYKAZ KOMISJI DO SPRAW ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
ALKOHOLOWYCH W  POWIECIE ŚREMSKIM. 

 

Lp. Gmina Adres Kontakt Rodzaje działań 
1. Śrem Gminna Komisja  

Rozwiązywania 

Problemów  

Alkoholowych 

Pl. 20 Października 1 

63 – 100 Śrem 

Przewodnicząca 
komisji  

– tel. 61 28 47 122 
 

Z – ca 
Przewodniczącej 

komisji  

– tel. 61 28 32 511 

 

Poradnictwo                              

i wsparcie  

psychologa oraz  

terapeuty  

uzależnień 

2. Książ 

Wlkp. 

Gminna Komisja  

Rozwiązywania 

Problemów  

Alkoholowych 

Ul. Stacha Wichury 11a 

63 – 130 Książ Wlkp. 

 

61 28 22 001 
urzad@ksiaz-wlkp.pl 

 

Poradnictwo                              

i wsparcie  

psychologa oraz  

terapeuty  

uzależnień 

3. Dolsk Miejsko - Gminna 

Komisja  

Rozwiązywania 

Problemów  

Alkoholowych 

Plac Wyzwolenia 3 

63 – 140 Dolsk 

 

61 28 25 426 
dolsk@dolsk.org.pl 

Poradnictwo                              

i wsparcie  

psychologa oraz  

terapeuty  

uzależnień 

4. Brodnica Gminna Komisja  

Rozwiązywania 

Problemów  

Alkoholowych 

ul. Parkowa 2 

63 – 112 Brodnica 

 

61 28 42 505 

gkrpa@brodnica.n

et.pl 

 

  

Poradnictwo                              

i wsparcie  

psychologa oraz  

terapeuty  

uzależnień 

 

mailto:ops@dolsk.pl
mailto:ops@brodnica.net.pl
mailto:ops@brodnica.net.pl
mailto:urzad@ksiaz-wlkp.pl
mailto:gkrpa@brodnica.net.pl
mailto:gkrpa@brodnica.net.pl

