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PROGRAM ZAJĘĆ DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PROBLEMEMU  PRZEMOCY DOMOWEJ REALIZOWANY
W POWIATOWEJ PORADNI  PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W KŁOBUCKU
W OKRESIE KWIECIEŃ – GRUDZIEŃ 2012 ROKU



OPIS PROBLEMU
Doświadczanie przemocy domowej dotyka wielu osób. Charakterystyczne dla przemocy domowej jest wykorzystanie siły w sposób krzywdzący dla innych członków rodziny. Ofiary przemocy doświadczają lęku, bezsilności i przygnębienia. Ich ciało i psychika doznają ostrych urazów i podlegają długotrwałemu procesowi niszczącego stresu i zagrożenia. Bardzo często ofiary przemocy nie widzą możliwości wyjścia ze swojej sytuacji, czują się słabe, są odizolowane od otoczenia, czują się samotne a ich poczucie własnej wartości jest zniszczone. W rodzinach dotkniętych przemocą, zdarza się, że sprawca jest chroniony przez poszczególnych członków rodziny, istnieje w wielu tych rodzinach przekonanie, że sytuacja, w jakiej się znajdują jest „normą” ogólnie przyjętą i akceptowaną. Upokorzenia i urazy fizyczne, jakich doznają od sprawców przemocy, zawstydzają je i piętnują, zwiększając coraz bardziej poczucie beznadziejności i bezradności. Nie potrafią same przerwać kręgu cykli przemocy. Potrzebne im są wsparcie i wiedza. 
Mając powyższe na uwadze koniecznym jest stworzenie grupy psychoedukacyjnej dla osób dotkniętych przemocą, której celami będzie odreagowywanie traumatycznych przeżyć. Ponadto grupa taka będzie miejscem gdzie uczestnicy przebywając ze sobą znajdą szansę na obronę swojej godności i prawa do życia w poczuciu bezpieczeństwa. Praca z rodzinami w obszarze przemocy jest bardzo ważna także z uwagi na dzieci pozostające w tych rodzinach, które ponoszą z tego tytułu ogromne koszty natury psychologicznej. Często z powodu braku innego wzorca postępowania kształtuje się u nich niewłaściwy sposób reagowania na sytuacje zwłaszcza trudne czy konfliktowe.


CELE PROGRAMU:

- integracja grupy
- zwiększenie świadomości praw osobistych
- nabycie wiedzy na temat zjawisk towarzyszących przemocy
- zakwestionowanie mitów dotyczących zjawiska przemocy
- zmniejszenie poczucia winy 
- odkrywanie uczuć związanych z doświadczaniem przemocy
- zwiększenie poczucia własnej wartości
- zmiana zachowań uległych na obronne
- kształtowanie prawidłowych relacji z dziećmi w rodzinach dotkniętych przemocą
- planowanie zmian, potrzebnych do rozpoczęcia samodzielnego życia
- utworzenie samopomocowej grupy wsparcia jako elementu środowiskowego systemu wsparcia społecznego.

TREŚCI PROGRAMOWE:
- wprowadzenie do zajęć – zapoznanie uczestników, przedstawienie tematyki spotkań, ustalenie norm i zasad obowiązujących na spotkaniach, stworzenie regulaminu grupy,  
- poglądy, przekonania, mity dotyczące rodziny, wychowywania dzieci, kobiety, mężczyzny, ich ról w rodzinie,  wpływ własnych przekonań, 
- zdobywanie wiedzy na temat przemocy – co tak naprawdę dzieje się w ich rodzinach i co to znaczy przemoc (cykle, fazy, własne samopoczucie w poszczególnych fazach, zachowanie partnera i własne w poszczególnej fazie, strategie „ratunkowe”) 
- poznanie zachowania sprawcy przemocy – system zachowań, które służą podtrzymywaniu przemocy, i podporządkowywaniu sobie ofiary, 
- strategie stosowane przez ofiary przemocy – syndrom wyuczonej bezradności, 
- strategie powstrzymywania przemocy – poszukiwanie takich zachowań i działań, które są pomocne w powstrzymywaniu przemocy,
- dzieci w sytuacji przemocy- odpowiedzialność rodzica za prawidłowy rozwój dziecka
- komunikowanie interpersonalne
- radzenie sobie z problemami wychowawczymi z dziećmi będącymi ofiarami bądź świadkami przemocy w rodzinie
- budowanie poczucia własnej wartości i poczucia sprawstwa

W trakcie trwania zajęć mogą nastąpić zmiany dotyczące tematyki bądź sposobu realizacji zajęć zależności od potrzeb grupy.

ODBIORCY PROGRAMU
Program skierowany jest do osób dotkniętych problemem przemocy domowej, w których wychowywane są dzieci. 
Maksymalna liczba uczestników grupy biorącej udział w programie to 8-10 osób.

REALIZATOR 
Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kłobucku

PARTNERZY WSPIERAJĄCY PROGRAM
	Sąd Rejonowy w Częstochowie – Zespół Zawodowej Kuratorskiej Służby Sądowej.
	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Kłobucku. 
	Ośrodki Pomocy Społecznej z Powiatu kłobuckiego


ZASIĘG
Powiat Kłobuck
EWALUACJA
Ewaluacje stanowić będzie ocena prowadzonych zajęć dokonana przez uczestników grupy.


