PRZEMOC W RODZINIE JEST

POWIATOWE CENTRUM

PRZESTĘPSTWEM

POMOCY RODZINIE

ŚCIGANYM PRZEZ PRAWO

W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

WEDŁUG ART. 207
KODEKSU KARNEGO

§ 1. Kto znęca się fizycznie lub
psychicznie nad osobą najbliższą lub nad
inną osobą pozostającą w stałym lub
przemijającym stosunku zależności od
sprawcy albo nad małoletnim lub osobą

Definicja przemocy według Ghandiego:

nieporadną ze względu na jej stan
psychiczny lub fizyczny,

„Każda próba narzucenia swojej

podlega karze pozbawienia wolności od
3 miesięcy do lat 5.

„Program
Korekcyjno-Edukacyjny
dla Osób Stosujących Przemoc
w Rodzinie
w Powiecie Nowodworskim
na lata 2016-2018”

woli innej osobie jest aktem
przemocy”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Ul. Warszawska 28A
82-100 Nowy Dwór Gdański
Tel. 55 246 81 75, 55 246 82 05

„Program korekcyjno-edukacyjny dla osób
stosujących przemoc w rodzinie
w Powiecie Nowodworskim
na lata 2016-2018”,

ADRESACI PROGRAMU

Pracujemy z osobami, które nie potrafią same
1. Osoby skazane prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo z art. 201, art. 207 § 1
Kodeksu karnego (przestępstwo przeciwko
rodzinie i opiece), lub inne przeciwko

został opracowany przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

rodzinie stwierdzające sprawstwo
przemocy;
2. Osoby warunkowo zwalniane

w Nowym Dworze Gdańskim.

z odbycia reszty kary pozbawienia

Scenariusz do zajęć oraz założenia „Programu”

wolności, jak i korzystające
z warunkowego zawieszenia jej wykonania;

zostały przygotowane na podstawie programu
„Education Groups For Men Who Batter-The
Duluth Model”.

3. Osoby w rodzinach, których wdrożono
procedurę „Niebieskiej Karty”;
4. Osoby, które wyrażą dobrowolną chęć
wzięcia udziału w Programie.

Jednym z głównych założeń programu jest
niwelowanie zjawiska przemocy
w rodzinie,

UWAGA!!!

Adresatami programu nie mogą być osoby
chore psychicznie, nałogowi hazardziści,

sobie poradzić w sytuacjach związanych
z przemocą.
Spotkania z uczestnikami odbywają się, dwa
razy w miesiącu
w Powiatowym Ośrodku Interwencji
Kryzysowej
w Nowym Dworze Gdańskim według ściśle
ustalonego harmonogramu.
INFORMACJE NA TEMAT
„PROGRAMU” MOŻNA UZYSKAĆOsobiście lub telefonicznie w godzinach:
Poniedziałek: 8.00-16.00
Wtorek:

10.00-18.00

Środa:

10.00-18.00

Czwartek

8.00-16.00

Piątek

7.00-15.00

W siedzibie
Powiatowego Ośrodka Interwencji

poprzez pracę z osobami stosującymi przemoc.

bądź osoby uzależnione od alkoholu i

Uczestnikami programu są mężczyźni

narkotyków, które nie przeszły terapii

Kryzysowej,

uzależnień.

ul. Warszawska 52

- osoby stosujące przemoc
w rodzinie.

82-100 Nowy Dwór Gdański,
Tel. 55 261-73-04

