
Informator o instytucjach rządowych i samorządowych, podmiotach 

oraz organizacjach pozarządowych, które realizują oferty dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie, a w szczególności programy 

korekcyjno – edukacyjne. 

   

Nazwa Adres Telefon, e-mail Podejmowane działania 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 

ul. Skarbowa 4  

47-200 Kędzierzyn 

- Koźle 

77/483 33 23 

77/481 02 82 

pcpr@pcpr-kkozle.pl 

Program korekcyjno – edukacyjny 

Porady, konsultacje socjalne, 

psychologiczne 

Stowarzyszenie Centrum 

Rozwoju i Edukacji IDEA- 

Punkt konsultacyjny dla 

osób dotkniętych 

problemem alkoholowym i 

przemocą w rodzinie. 

ul. Planetorza 2 

pok. 17, 19 

47-200 Kędzierzyn 

- Koźle 

  

692 688 383 

  

  

Konsultacje socjalne, 

Konsultacje prawne, 

Konsultacje terapeutyczne. 

Pon. - Czw. - 15.30 – 17.30 

mailto:pcpr@pcpr-kkozle.pl


 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 

udziela specjalistycznej pomocy: 

 

osobom doznającym przemocy domowej, w tym: 

 dzieciom; 

 współmałżonkom; 

 osobom żyjącym w związkach nieformalnych; 

 osobom starszym; 

 osobom niepełnosprawnym; 

 świadkom przemocy, w tym dzieciom. 

 

Bezpłatnie i anonimowo Ośrodek świadczy specjalistyczne usługi: 

 prawne; 

 pedagogiczne; 

 interwencyjne; 

 doradcze; 

 psychologiczne; 

 terapeutyczne; 

 socjalne; 

 informacyjne. 



 

Formy działania Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie: 
 

Pomoc interwencyjna: 

 zapewnienie schronienia osobom doznającym przemocy w rodzinie, 

 ochrona osób doznających przemocy w rodzinie przed osobą stosującą przemoc, 

 udzielanie natychmiastowej pomocy psychologicznej, medycznej  i wsparcia 

 opracowanie planu pomocy dla osoby doznającej przemocy domowej, 

 wspieranie w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej. 

 

Pomoc socjalna: 

 zapewnienie całodobowego pobytu w pokojach interwencyjnych na okres do 3 miesięcy (10 miejsc noclegowych) 

 zapewnienie odpowiednio wyposażonych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych - kuchni, łazienki, pokoju zabaw dla 

dzieci, pokoju dziennego pobytu, pokoju do nauki, 

 zapewnienie wyżywienia, środków higieny osobistej i środków czystości dla osób mieszkających w ośrodku. 

 

Pomoc terapeutyczno-wspomagająca: 

 indywidualna terapia psychologiczna dla ofiar przemocy w rodzinie, 

 prowadzenie grup wsparcia i grup terapeutycznych dla osób doznających przemocy w rodzinie, 

 przeprowadzenie diagnozy sytuacji dzieci i udzielanie im wsparcia psychologicznego oraz pomocy 

socjoterapeutycznej, udzielanie konsultacji wychowawczych, 

 zapewnienie dostępu do pomocy prawnej, socjalnej i medycznej. 



Polska Deklaracja w Sprawie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przyjęta                  

w grudniu 1995 r. na II Ogólnopolskiej Konferencji na temat przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 

 

Każdy człowiek ma prawo do życia w środowisku rodzinny wolnym od przemocy, 

która jest naruszeniem praw i dóbr osobistych. 

 

Człowiek doświadczający przemocy nie może być za nią obwiniany. 

 

Dzieci i młodzież mają prawo do wzrastania w bezpiecznym środowisku, wolnym od 

przemocy, obowiązkiem dorosłych jest im to zapewnić. 

 

Każdy człowiek doświadczający przemocy ma prawo do pomocy prawnej, socjalnej, 

psychologicznej i medycznej, bez naruszania jego godności osobistej. 

 

Każdy człowiek ma prawo do wiedzy potrzebnej do radzenia sobie z przemocą. 

 

Każdy człowiek ma prawo do przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

Każdy człowiek ma obowiązek udzielania pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. 



Przemoc domowa to każde zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie, skierowane przeciwko bliskiej 

osobie, powodujące fizyczne lub psychiczne cierpienie. 
 

Przemoc fizyczna: 

 naruszanie nietykalności fizycznej. 

 Przemoc fizyczna jest intencjonalnym zachowaniem powodującym uszkodzenie ciała lub niosącym takie ryzyko, np.: 

popychanie, szarpanie, ciągnięcie za uszy, włosy, szczypanie, kopanie, bicie ręką, pięścią, uderzenie w twarz - tzw. 

"policzek", duszenie, krępowanie ruchów, itp. 

 

Przemoc psychiczna: 

 naruszenie godności osobistej. 

Przemoc psychiczna zawiera przymus i groźby np.: obrażanie, wyzywanie, osądzanie, ocenianie, krytykowanie, straszenie, 

szantażowanie, grożenie, nieliczenie się z uczuciami, krzyczenie, oskarżanie, obwinianie, oczernianie, krzywdzenie 

zwierząt, czytanie osobistej korespondencji, ujawnianie tajemnic, sekretów, wyśmiewanie, lekceważenie, itp. Przemoc 

psychiczna  jest najczęstszą formą przemocy i jest trudna do udowodnienia. 

 

Przemoc seksualna: 

 naruszenie intymności. 

Przemoc seksualna polega na zmuszaniu osoby do aktywności seksualnej wbrew jej woli, jej kontynuowaniu , gdy osoba nie 

jest w pełni świadoma lub gdy na skutek zaistniałych warunków obawia się odmówić.  

 

 



Przemoc ekonomiczna: 

 naruszanie własności. 

Przemoc ekonomiczna wiąże się z celowym niszczeniem czyjejś własności, pozbawieniem środków lub stwarzaniem 

warunków, w których nie są zaspokajane niezbędne dla przeżycia potrzeby. Np.: niszczenie rzeczy, włamanie do 

zamkniętego osobistego pomieszczenia, kradzież, używanie rzeczy bez pozwolenia, zabieranie pieniędzy, przeglądanie 

dokumentów, korespondencji, dysponowanie czyjąś własnością, zaciąganie pożyczek "na wspólne konto", sprzedawanie 

osobistych lub wspólnych rzeczy bez uzgodnienia, zmuszanie do spłacania długów, itp. 

 

Zaniedbanie: 

 naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich. 

Jest formą przemocy ekonomicznej i oznacza np.: nie dawanie środków na utrzymanie, pozbawianie jedzenia, ubrania, 

schronienia, brak pomocy w chorobie, nie udzielenie pomocy, uniemożliwienie dostępu do miejsc zaspokojenia 

podstawowych potrzeb: mieszkania, kuchni, łazienki, itp. 

 

 

 

 

 

 



 

 


