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Z cyklu o problemach i kwestiach społecznych Chorzowa
____________________________________________________________
O przemocy domowej
Przemoc jest ostatnią ostoją niekompetentnych (Issac Asimov)

Czym jest zjawisko przemocy w rodzinie? To intencjonalne działanie lub zaniechanie jednej osoby wobec
drugiej, która wykorzystując przewagę sił, narusza prawa i dobra osobiste, powodując tym samym cierpienie
oraz szkody. Mówiąc o przemocy należy rozróżnić jej rodzaje tj.:
 przemoc fizyczna – to wszystkie działania nakierowane na naruszenie nietykalności fizycznej;
 przemoc psychiczna – to działania naruszające godność osobistą m.in. wyzwiska, upokorzenia,
manipulacje uczuciami czy też groźby;
 przemoc seksualna – zachowania naruszające intymność;
 przemoc ekonomiczna – to działania zmierzające do uzależnienia drugiej osoby za pośrednictwem
pieniędzy czy tez innych dóbr materialnych;
 zaniedbanie – naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich, szczególnie dotyczy to osób
starszych oraz dzieci.
Gdzie należy szukać źródła, czy też czynników zwiększających prawdopodobieństwo pojawienia się
przemocy w rodzinie? Nie bez znaczenia jest doświadczanie przemocy w dzieciństwie, używanie substancji
psychoaktywnych czy tez nadużywanie alkoholu.
Do determinantów występowania przemocy należą również normy społeczne i kulturowe, a zatem tzw.
przemocowy styl życia, według którego funkcjonują rodziny zagrożone zjawiskiem przemocy. Zachowania
agresywne wobec członków swoich rodzin wynikają więc często na skutek przyzwolenia społecznego,
funkcjonowania wciąż żywych stereotypów i powiedzeń, które stają się usprawiedliwieniem dla stosowanych
zachowań przemocowych. Rzeczywistość ta powoduje bezkarność osób stosujących przemoc i bezradność
osób doświadczających przemocy. Zła sytuacja bytowa, zdrowotna czy ekonomiczna, a także nierozwiązane,
długotrwałe konflikty w rodzinie mogą wyzwalać strach, napięcia, frustracje, co niestety sprzyja
występowaniu przemocy domowej. Dysproporcje finansowe czy w wykształceniu pomiędzy małżonkami lub
partnerami mogą również stanowić źródło występowania konfliktów.
Istotą w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie są:
czynniki wyzwalające, czyli takie, które są zasobami osoby doświadczającej przemocy i możliwe do
wykorzystania w procesie zatrzymania przemocy. Należą do nich:
 zasoby zewnętrzne: otoczenie (rodzina, przyjaciele, sąsiedzi, znajomi); wsparcie instytucjonalne
(socjalne, prawne, lokalowe);
 zasoby wewnętrzne: wykształcenie, dobry poziom świadomości, znajomość przepisów prawa, wiedza
w obszarze zjawiska przemocy oraz czynniki osobowościowe.
czynniki zniewalające, czyli takie, które uniemożliwiają lub znacznie ograniczają możliwości wyzwolenia
się z koła przemocy. Należą do nich:
 ograniczenia zewnętrzne: brak rodziny, pochodzenie, złe wzorce środowiskowe, zależność
ekonomiczna; brak wsparcia instytucjonalnego;
 deficyty wewnętrzne: niskie wykształcenie lub jego brak, niska świadomość nt. zjawiska przemocy;
niepełnosprawność, choroba psychiczna, wyuczona bezradność (brak wiary w zmianę sytuacji).
Społeczeństwo nie zawsze traktuje przejawy przemocy domowej wystarczająco
poważnie. NIE WOLNO jednak jej ignorować – reakcja świadka może być pierwszym
ogniwem, które doprowadzi do przerwania kręgu przemocy. Ofiary przemocy cierpią
w milczeniu i starają się żyć tak, by jak najmniej wzbudzać agresję sprawcy.
Niejednokrotnie pojawiają się u osób doświadczających przemocy objawy depresyjne,
przede wszystkim obniżenie nastroju, ciągły smutek i przygnębienie, negatywne myśli,
złe samopoczucie, pojawienie się różnych dolegliwości fizycznych bez konkretnej przyczyny, osłabienie
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i spadek energii, wycofanie się z życia społecznego, bierność oraz zaburzenia snu
i zaburzenia apetytu. Charakterystyczne są również takie objawy, jak obniżona
samoocena, poczucie beznadziejności, bardzo duże poczucie winy, brak poczucia własnej
wartości oraz pogłębianie się negatywnego myślenia, które może prowadzić do myśli
samobójczych. Jeśli doświadczasz przemocy domowej skorzystaj z pomocy instytucji!
WYKAZ WYBRANYCH INSTYTUCJI UDZIELAJĄCYCH POMOCY OSOBOM DOTKNIĘTYM
PRZEMOCĄ W CHORZOWIE
Nazwa instytucji

Adres instytucji

Numer tel.
instytucji

Adres e-mail/www

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy
ul. 3 Maja 4/1
w Rodzinie
Ośrodek Wsparcia Rodziny
ul. Siemianowicka
58
Ośrodek Psychoterapii i Promocji Rodziny
ul. Omańkowskiej
(prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny)
1
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania
ul. 3 Maja 4/1
Przemocy w Rodzinie

32 345 28 10

sowopr@opchorzow.pl
www.opschorzow.pl
hostelowr@gmail.com
www.owrchorzow.pl
sekretariat@snrr.org
www.snrr.org
interdyscyplinarny@opschorzow.pl

32 241 68 87
32 241 20 68
32 345 28 10

POLICJA NUMER ALARMOWY
112
Dla osób chcących uzyskać fachową poradę możliwym jest także skorzystanie z Policyjnego Telefonu Zaufania dla
Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie
(tel. 800 120 226, czynny w dni robocze w godzinach 09:30-15:30)
obsługiwanego przez policjantów z Biura Prewencji KGP
Każda osoba może skontaktować się z najbliższą jednostką Policji, dzielnicowym
http://chorzow.slaska.policja.gov.pl
Źródło: https://sp39.chorzow.pl/wp-content/uploads/2020/05/wykaz_instytucji_w_chorzowie.pdf

Jeśli jesteś ofiarą przemocy lub jej świadkiem przerwij milczenie REAGUJ!
Dnia 27 maja 2021 roku Uchwałą Nr XXXV/611/2021 Rady Miasta Chorzów przyjęto Miejski Program
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021–2030.
Głównym celem programu jest zwiększenie skuteczności działań w obszarze przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska w Mieście Chorzów.
Założeniem Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jest przede wszystkim intensyfikacja
działań profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwiększenie
skuteczności ochrony oraz wsparcia osób dotkniętych przemocą oraz skuteczności działań wobec osób
stosujących przemoc. Program skupia się także na dostosowaniu infrastruktury instytucjonalnej do potrzeb
osób doznających przemocy oraz zwiększenie poziomu kompetencji specjalistów działających w obszarze
przeciwdziałania przemocy.
Wszystkie cele będą realizowane poprzez działania: uprzedzające (diagnozujące, informujące,
edukacyjne, szkoleniowe - kierowane dla służb); wspierające (psychologiczne, pedagogiczne); interwencyjne
(opiekuńcze i terapeutyczne, pouczające i izolujące osoby stosujące przemoc w rodzinie); korekcyjno edukacyjne.
Program skierowany jest do ogółu mieszkańców Chorzowa, osób zagrożonych przemocą
i doświadczających przemocy w rodzinie, osób stosujących przemoc, świadków przemocy oraz instytucji
i organizacji podejmujących działania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
W Chorzowie działa Lokalna Koalicja na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Podstawowym
zadaniem Koalicji jest koordynowanie współpracy wszystkich instytucji zajmujących się problematyką
przemocy w rodzinie w naszym mieście.
W skład Koalicji wchodzą przedstawiciele Zespołu Interdyscyplinarnego, Ośrodka Wsparcia Rodziny,
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Policji, Prokuratury, Ośrodka Pomocy
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Społecznej, Sądu, placówek oświatowych oraz placówek wsparcia dziennego, Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej, placówek ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, Ośrodka Pomocy Osobom
Uzależnionym i ich Rodzinom oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

____________________________________________________________
Z cyklu rozmowa z …
____________________________________________________________
Rozmowa z Panią Lilianną Krzywicką - Kierownikiem Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Katowicach,
superwizorem pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie.

Jakie są współczesne oblicza przemocy domowej?
Zjawisko przemocy domowej czy inaczej mówiąc przemocy w bliskich związkach jest zjawiskiem bardzo
złożonym. Dotyczy stosowania przemocy wobec partnera, rodziców wobec dzieci jak również przemocy
wobec osób starszych i niepełnosprawnych. Każda forma ma swoją specyfikę i różne uwarunkowania. Jest
również wiele jej przejawów począwszy od przemocy psychicznej, fizycznej, seksualnej, ekonomicznej,
ideologicznej po zaniedbanie, ale również dotyczy coraz częściej zjawiska alienacji rodzicielskiej.
Jej oblicza idą w parze z pojawiającymi się nowymi zjawiskami, które dotyczą rodziny m.in. rozwody,
kryzysy okołorozwodowe, kryzysy powiązane z pandemią, a szczególnie te powiązane z izolacją społeczną.
Dzieci w kryzysie okołorozwodowym, potraktowane przedmiotowo stają się „kartą przetargową” w walce
o władzę rodzicielską często w walce głównie o władzę. Współczesne oblicza przemocy powiązane są
również z nowymi narzędziami do jej stosowania jakimi dostarcza internet - możliwości rejestrowania
obrazów, dźwięków, wykorzystywania wizerunku celem ośmieszenia, publicznego szykanowania
i pozbawiania jednostki prawa do prywatności.
Kim są osoby stosujące przemoc i dlaczego to robią?
Jest wiele teorii wyjaśniających stosowanie przez ludzi przemocy wobec bliskich osób. Jedne z nich
akcentują uwarunkowania kulturowe powiązane z modelem rodziny, mitami i stereotypami akcentującymi
podporządkowaną rolę kobiety i dziecka. Inne podkreślają rolę osobistych doświadczeń i odtwarzania
„mentalnych scenariuszy przemocy”, których doznało się „na własnej skórze” lub było jej świadkiem.
Donald Dutton pracujący od 40 lat ze sprawcami przemocy domowej podkreśla, że istotną rolę
w kształtowaniu się w człowieku potencjału do stosowania przemocy odgrywa: zawstydzanie głównie przez
ojca; pozabezpieczna relacja przywiązania we wczesnym dzieciństwie; doznawanie przemocy ze strony
jednego lub obojga rodziców.
Teoria społecznego uczenia podkreśla funkcję modelowania i naśladowania zachowań opartych na
naruszaniu praw innych osób i wykorzystywaniu swojej przewagi fizycznej, emocjonalnej i wszelkiej
zależności szczególnie w okresie dzieciństwa i adolescencji. Podkreślić należy, że przemoc jest wymysłem
naszego gatunku i jest zachowaniem wyuczonym, a zatem przemocy trzeba się nauczyć. Ma ona charakter
intencjonalny to znaczy celowy, umyślny.
Wiele osób w sytuacjach stresowych reaguje agresją, ma trudności z kontrolą emocji i zachowania, co
może leżeć u podstaw zachowań opartych na przemocy. Wiele frustracji rodzi agresję, którą bardzo łatwo
jest przenieść na kogoś słabszego celem odreagowania własnej niemocy.
Agresja nawet, jeśli nie jest intencjonalna to ukierunkowana na osobę słabszą, zależną zamienia się
w przemoc i powoduje krzywdę.
Z jakimi problemami mierzy się ofiara przemocy domowej? Jak rozmawiać, aby zebrać informacje
i udzielić pomocy?
Doznawanie przemocy wiąże się z poczuciem bezsilności, strachu, wstydu i winy. Jest doświadczeniem
głęboko urazowym. Niszczy w człowieku to, co jest najcenniejsze: poczucie wartości, godności, wiary
w siebie i ludzi. Te dojmujące uczucia paraliżują zdolność człowieka do podejmowania skutecznych
i trafnych działań obronnych.
Istotą przemocy jest strach – dlatego bezpieczeństwo jest podstawowym priorytetem w wychodzeniu
z tego doświadczenia. Dopóki człowiek nie odzyska podstawowego poczucia bezpieczeństwa nie będzie
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zdolny do dokonywania zmian w swoim życiu. „Najpierw bezpieczeństwo dajemy, a później uczymy go
uzyskiwać” tak brzmi maksyma podkreślająca ten priorytet.
Bezpieczeństwo ma swój wymiar fizyczny jak i psychologiczny.
W sytuacji zagrożenia fizycznego niezbędne jest zapewnienie bezpiecznego schronienia i zaspokojenie
potrzeb natury podstawowej.
W wymiarze psychologicznym – bezpieczeństwo opiera się przede wszystkim na dostarczeniu informacji
o możliwościach działań w sytuacji przemocy, możliwościach uzyskania pomocy: prawnej, psychologicznej,
interwencyjnej. Ważne jest wyjaśnienie procedur i ich skutków. Powiązane to powinno być z edukacją
wyjaśniającą czym jest przemoc, jakie są jej źródła i jak się przed nią chronić.
To wszystko powinno być osadzone w relacji opartej na akceptacji, zrozumieniu i empatii. Bazową
kompetencją jest zdolność słuchania, odzwierciedlania. Dlatego mamy dwoje uszu a tylko jedne usta, aby
takie proporcje zachować w relacji pomagania.
Słuchać bez ocen, interpretacji. Wierzyć w to, co osoba pokrzywdzona mówi i słuchać, zwracać uwagę na
gesty i to, co się dzieje z ciałem. Nie sugerować odpowiedzialności za przemoc – raczej podkreślać, że za
przemoc odpowiedzialny jest sprawca, czyli ten, kto jest jej autorem. Ważne jest nazywanie przemocy
przemocą – nie relatywizować i nie szukać usprawiedliwień. Rozumienie, dlaczego ktoś stosuje przemoc nie
może w żadnym wypadku jej usprawiedliwiać.
Czy Pani zdaniem pandemia koronawirusa spowodowała zwiększenie stosowania przemocy domowej?
Jeśli tak, to w jaki sposób?
Pandemia Covid-19 postawiła nas w sytuacji nagłej, nieprzewidywalnej związanej ze strachem o zdrowie
i życie jak również o przyszłość, pracę, i nasze plany. Musiało to się odbić na naszych relacjach z bliskimi.
Wywołała ona również w wielu rodzinach kryzysy powiązane dodatkowo z narzuconymi ograniczeniami
a przede wszystkim z izolacją. Izolacja jest elementem przemocy domowej. Życie w zamknięciu odcina nas
nie tylko od źródeł wsparcia, ale również osłabia nas, gdyż tracimy punkt odniesienia i zdolność do oceny
sytuacji.
W rodzinach, w których dochodziło do przemocy izolacja była poważnym czynnikiem ryzyka jej
eskalacji. Generowanie napięć wynikających z obciążeń związanych z opieką nad dziećmi, zdalną nauką
w domach, pracą często zdalną również w domu stanowiło poważny czynnik ryzyka zachowań agresywnych
nakierowanych na odreagowanie „pandemicznej frustracji”. Dotyczyło to zarówno rodzin z problemem
przemocy jak również tych, w których nigdy ona nie występowała.
Zdecydowanie więcej było sytuacji związanych z agresywnymi zachowaniami wobec członków rodziny.
Nie oznacza to jednak przemocy jako procesu typowego dla relacji w rodzinach, w których występuje
przemoc. Podłożem owej agresji jest raczej zjawisko kryzysu wynikającego z obciążenia skutkami pandemii
niż z intencjonalnego działania nakierowanego na krzywdzenie członków rodziny. Najbliższy czas pokaże
jeszcze jaki będzie wymiar szkód wynikających z przemocy i agresji związanej z sytuacją pandemii i jakie
sposoby zaradcze będzie trzeba podjąć.
Dziękujemy za rozmowę!

____________________________________________________________
Zmiany organizacyjne w chorzowskim OPS-ie
____________________________________________________________

Z dniem 1 stycznia 2021 roku została utworzona Sekcja Specjalistyczna mająca za zadanie prace
z osobami bezdomnymi oraz rodzinami doświadczającymi przemocy. Praca pracowników socjalnych
zajmujących się osobami bezdomnymi to w szczególności zapewnienie schronienia w Schronisku dla
Bezdomnych Mężczyzn w Chorzowie przy ul. Katowickiej 190, w lokalach readaptacyjnych
Chrześcijańskiej Fundacji Wiara Nadzieja Miłość w Chorzowie przy ul. 3 Maja 31/2, w Hotelu w Chorzowie
przy ul. Wolności 29a, w Hostelu w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich oraz Schronisku „OAZA”
w Będzinie. Pracownicy socjalni zajmujący się osobami bezdomnymi również ściśle współpracują
z funkcjonariuszami Policji i Straży Miejskiej szczególnie w okresie zimowym, kiedy to patrolują miejsca
niemieszkalne.
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Z kolei pracownicy socjalni zajmujący się rodzinami doświadczającymi przemocy, nie tylko koordynują
prowadzenie procedury „Niebieskie Karty” przekazanych przez Zespół Interdyscyplinarny w Chorzowie
i uczestniczą w pracach grup roboczych, ale również wykonują pracę socjalną z rodzinami doświadczającymi
przemocy. Ściśle współpracują z pracownikami socjalnymi, przedstawicielami instytucji zewnętrznych
w sprawach dotyczących osób i rodzin będących w kryzysie.
W zakresie zadań Sekcji Specjalistycznej jest także prowadzone mieszkanie chronione o charakterze
treningowym przy ul. Wolności 70 w Chorzowie dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, a także
realizacja projektu finansowanego z Funduszu Solidarnościowego w ramach programu „Opieka
Wytchnieniowa” - edycja 2020-2021.
(opracowanie: Jolanta Stebel – Nogieć, Aleksandra Cempa)

____________________________________________________________
O projektach, programach realizowanych przez chorzowski OPS
____________________________________________________________
Jednym z wielu programów realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie jest program
pn. „Masz wybór” skierowany jest do osób, które stosują przemoc domową i nie radzą sobie
z kontrolowaniem i panowaniem nad swoimi negatywnymi emocjami. Program realizowany jest w koncepcji
modelu integrującego z naciskiem na podejście skoncentrowane na rozwiązaniach (TSR). Grupa może liczyć
maksymalnie 15 osób. Jednym z warunków uczestnictwa w grupie korekcyjno - edukacyjnej dla osób
stosujących przemoc jest: odbycie spotkania indywidualnego kwalifikującego do uczestnictwa w programie;
akceptacja kontraktu na pracę w grupie w ramach programu; spotkania grupy odbywają się raz
w tygodniu w wymiarze 3 godzin. Jeden cykl obejmuje 20 spotkań, uczestnicy grupy w ramach potrzeb
pozostają jednocześnie w regularnym kontakcie indywidualnym. Nie mogą uczestniczyć w programie: osoby
chore psychicznie; nie będące w kontakcie z lekarzem i niezabezpieczone medycznie; osoby uzależnione od
alkoholu, narkotyków i leków, które nie przeszły podstawowego programu leczenia uzależnienia i nie
utrzymują abstynencji; ze względu na specyfikę pracy z osobami mającymi trudności ze złością, agresją lub
stosowaniem przemocy domowej możliwa jest zmiana formuły pracy z grupowej na indywidualną.
Program adresowany jest do osób dorosłych, zagrożonych stosowaniem przemocy wobec swoich bliskich.
Istotą programu jest praca w grupie z wykorzystaniem wzajemnego wsparcia i zasobów uczestników.
Program koordynowany jest przez Centrum Inicjatyw Społecznych przy OPS w Chorzowie.
(opracowanie: Leszek Underowicz)

____________________________________________________________
Prezentacja chorzowskich instytucji pomocowych
____________________________________________________________
SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY
W RODZINIE
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Chorzowie mieści się na pierwszym
piętrze w kamienicy przy ulicy 3-go Maja 4. Placówka działa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011r. (Dz. U. Nr 50 poz. 259). Głównym zadaniem ośrodka jest
udzielenie pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie, w tym zapewnienie schronienia. Placówka ma
charakter ponadlokalny, przyjmuje osoby z całej Polski, jest czynna całą dobę przez 7 dni w tygodniu. Pobyt
jest bezpłatny, nie jest brany pod uwagę dochód klienta, nie jest wymagane skierowanie. Ośrodek prowadzi
hostel dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Zapewnia 10 miejsc noclegowych na okres do
3 miesięcy z możliwością przedłużenia w okolicznościach uzasadnionych sytuacją ofiary przemocy.
Ośrodek oferuje wsparcie i pomoc w formie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, socjalnego
oraz pedagogicznego. Ponadto na terenie placówki prowadzone są zajęcia grupowe:
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Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, prowadzona w każdą środę
w godzinach od 16.00 do 18.00.
 Grupa dla dzieci z rodzin, w których występuje przemoc lub istnieje zagrożenie przemocą w rodzinie,
prowadzona we wtorki od godz. 15.30 do 17.30.
W ramach prowadzonej grupy w miesiącu sierpniu br. odbędą się półkolonie dla dzieci.
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
planuje poszerzyć swoja ofertę pomocową i zamierza prowadzić zajęcia
grupowe dla rodzin z dziećmi. Zaobserwowano, iż rodzice często nie
wiedzą jak towarzyszyć dziecku podczas jego rozwoju i dorastania.
Odczuwalne są problemy w relacji rodzicdziecko. W ramach profilaktyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Ośrodek chce wyjść
naprzeciw oczekiwaniom rodziny i rozpocząć
zajęcia w ramach autorskiego programu:
„Przyjazne Rodzicielstwo”. Planowane rozpoczęcie zajęć przewidziane jest na
wrzesień 2021 roku.
Powyższe działania mają na celu pomoc osobom w przezwyciężeniu trudnej
sytuacji związanej z wystąpieniem przemocy w rodzinie oraz zapobieganiu
szerzenia się tego zjawiska w społeczeństwie. Ważne jest, by osoby doświadczające
przemocy w rodzinie pokonały strach, uwierzyły w siebie, we własne możliwości
i by same zaczęły decydować o własnym życiu.
(opracowanie: Anita Kaliska-Ząbek)
Foto: uczestnicy zajęć organizowanych w SOWOPR.

____________________________________________________________
Prezentacja chorzowskich instytucji pomocowych
____________________________________________________________
OŚRODEK WSPARCIA RODZINY
Ośrodek Wsparcia Rodziny mieści się przy ul. Siemianowickiej 58. W strukturę organizacyjną placówki
wchodzi: Hostel i Dział Specjalistycznej Pomocy Terapeutycznej.
Hostel zapewnia całodobowe schronienie i wyżywienie rodzinom
z dziećmi znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Warunkiem
przyjęcia do hostelu jest uzyskanie skierowania z Ośrodka Pomocy
Społecznej. Hostel oferuje możliwość 3-miesięcznego pobytu w trakcie,
którego klienci realizują indywidualny kontrakt mający na celu
przezwyciężenie kryzysu i poprawę sytuacji życiowej. W ramach
pobytu w Hostelu podopieczni mają możliwość skorzystania z pomocy
psychologa, specjalisty pracy z rodziną, pracownika socjalnego.
Dział Specjalistycznej Pomocy Terapeutycznej zajmuje się
udzielaniem bezpłatnego specjalistycznego wsparcia mieszkańcom Chorzowa. Pomagamy osobom:
przeżywającym nagłą, niekorzystną zmianę w życiu (choroba, śmierć bliskiej osoby, utrata pracy itp.);
przeżywającym kryzysy małżeńskie, konflikty rodzinne; przeżywającym kryzysy rozwojowe;
doświadczającym problemów wychowawczych; przeżywającym trudności w relacjach społecznych;
doświadczającym znacznego stresu, odczuwającym przeciążenie z tego powodu; mającym trudności
w kontrolowaniu własnych emocji; dotkniętym problemem przemocy w rodzinie (doświadczającym
przemocy, stosującym przemoc, świadkom przemocy w rodzinie); z obniżonym nastrojem, poczuciem
bezsensu, brakiem energii do działania; z myślami samobójczymi czy po próbach samobójczych. Do form
pomocy działu można zaliczyć: konsultacje specjalistyczne (psycholog, pedagog, specjalista pracy z rodziną,
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specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pracownik socjalny); pomoc psychologiczną
dla osób dorosłych/dzieci; terapię indywidualną osób dorosłych; terapię indywidualną dzieci; terapię
rodzinną, terapię małżeństw/par; interwencję kryzysową. (opracowanie: Joanna Łuczak, Leszek Underowicz)

____________________________________________________________
Z cyklu o ekonomii społecznej…

Projekt „OWES subregionu Centralno-Wschodniego” współfinansowany jest ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt prowadzi akredytowane przez
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej konsorcjum składające się z czterech niżej wymienionych
partnerów realizujących działania na terenie subregionu centralno-wschodniego województwa śląskiego
(subregion centralno-wschodni obejmuje: Powiat Będziński, Powiat Zawierciański, Miasto Dąbrowa
Górnicza, Miasto Sosnowiec, Miasto Chorzów, Miasto Świętochłowice, Miasto Siemianowice Śląskie):
Lider - Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia z Sosnowca; Partner 1 - Renata PytlarzKowalska ARK AGENCJA PRACY z Zawiercia; Partner 2 - Spółdzielnia Socjalna „KUŹNIA” z Zawiercia;
Partner 3 - "PRO-INWEST" S.C. Andrzej Dobrowolski, Danuta Dobrowolska, Małgorzata Dobrowolska
z Katowic.
W ramach przedmiotowego projektu w okresie do grudnia 2023 roku przewiduje się prowadzenie działań
animacyjnych oraz doradczo-szkoleniowych kierowanych zarówno do przedstawicieli organizacji
pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców jak i do grup inicjatywnych osób
fizycznych zainteresowanych rozwojem własnych społeczności lokalnych poprzez propagowanie
i wspieranie przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa. Projekt oprócz wsparcia
merytorycznego oferuje bezzwrotne wsparcie finansowe na tworzenie nowych miejsc pracy
w przedsiębiorstwach społecznych - w tym w spółdzielniach socjalnych - dla osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym w wysokości do 21 000,00 zł netto na jedno nowoutworzone miejsce pracy
w formie „dotacji” oraz do 16 650,00 zł netto na jedno nowoutworzone miejsce pracy w formie „wsparcia
pomostowego”.
Główne założenia liczbowe projektu to objęcie wsparciem 1192 osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym oraz utworzenie dla w/w grupy osób 400 miejsc pracy w przedsiębiorstwach
społecznych poprzez świadczenie kompleksowych usług animacyjnych i doradczo-szkoleniowych dla 301
podmiotów ekonomii społecznej, z których blisko 80 pozyska bezzwrotne wsparcie finansowe.
W celu realizacji powyższych założeń lider konsorcjum nawiązał współpracę z Centrum Pracy Socjalnej
w Chorzowie, którego klientami są bezpośredni odbiorcy OWES. W ramach spotkań z tymi osobami kadra
Ośrodka omawia zagadnienia związane z tematyką szeroko rozumianej ekonomii społecznej (m.in. ukazuje
ekonomię społeczną jako miejsce rozwoju osobistego). Informuje uczestników o podstawowych założeniach
projektu (m.in. dotacje na tworzenie miejsc pracy). (opracowanie: Marcin Sławiński - przedstawiciel OWES)
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian redakcyjnych i skrótów w nadesłanych tekstach.
Czasopismo w wersji elektronicznej dostępne na stronie: www.cps-chorzow.pl
Redakcja: Piotr Gierek, Małgorzata Bienek, Joanna Mrochem, Krzysztof Cudzich.
Współautorzy tekstu o przemocy domowej: Jolanta Stebel – Nogieć, Aleksandra Cempa.
Nakład: 500 szt.
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