
SPECJALISTYCZNA PRACA SOCJALNA Z OSOBAMI STOSUJĄCYMI PRZEMOC

Podstawa prawna:

1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej /tj.Dz. U. 2016, poz.930 ze zm./.

2. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie /Dz.U. 2015, poz.1390 z późn.zm./

3. Uchwała nr XXVI/193/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z 30 CZERWCA 2016 r. w 
sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy dla Gminy Brzeszcze na lata 2016-2021

4. Zarządzenie Nr 17/2016 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach z dnia 
30 września 2016 w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego programu psychote-
rapeutycznego dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Przysługuje :

Osobie stosującej przemoc wobec bliskich, osobie mającej trudności w relacjach z bliskimi 
zagrożone powstaniem i eskalacją przemocy

Dokumenty:

Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość i miejsce zamieszkania

Procedura postępowania:

1.  Klienci  mogą  być  kierowani  przez  pracowników  socjalnych  i  innych  specjalistów  z
obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym członków zespołu
interdyscyplinarnego lub grup roboczych. Możliwe jest również przyjmowanie stron na 
ich bezpośrednią prośbę.

2. Praca socjalna z osobami stosującymi przemoc będzie polegać w szczególności na:

Wyjaśnieniu zjawiska przemocy, jej form, rodzajów, mechanizmów oraz 
stereotypów i innych negatywnych czynników kulturowych utrwalających 
stosowanie przemocy

Rozpoznawaniu i zmianie systemu przekonań i postaw w drodze analizy działań 
sprawcy, jego intencji, przekonań, uczuć towarzyszących zachowaniom, sposobów 
umniejszania lub zaprzeczania czynom, skutków dla sprawcy, partnera, otoczenia, 
możliwości i technik powstrzymywania przemocy

Budowaniu umiejętności społecznych, w szczególności komunikacji w rodzinie, 
samokontroli wzmacnianie w rolach rodzinnych, radzenie sobie z emocjami. 
Kreowanie asertywnej postawy,

Wyznaczaniu  celów  i  budowaniu  wokół  nich  strategii.  W  pracy  socjalnej
wykorzystywane będą też elementami oddziaływania psychologicznego i 
terapeutycznego: głównie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.

 Promocji podstawowych praw człowieka, w tym godności osoby i równości płci, oraz
wartości  rodzinnych,  a  także  idei  odpowiedzialności  za  podejmowane  decyzje
i czyny

Kierowaniu na inne specjalistyczne konsultacje: psychiatryczne, seksuologiczne, 
prawne, pedagogiczne, terapii uzależnień i inne.



3.  Konsultacje z  osobami  stosującymi  przemoc,  nie  mogą  być  prowadzone,  w
pomieszczeniach,  budynkach,  w których prowadzone jest  poradnictwo,  konsultacje  z
osobami pokrzywdzonymi.

Postępowanie nie podlega opłatom.


