
 

 

 

INFORMATOR - oferta dla osób stosujących przemoc w rodzinie 

 

Zgodnie z wytycznymi Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie na lata 2014-2020 niniejszy informator zawiera wykaz instytucji rządowych 

i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych, które realizują 

na terenie Miasta Koszalin ofertę dla osób stosujących przemoc w rodzinie, a w szczególności 

realizują programy korekcyjno – edukacyjne: 

Wykaz instytucji Adres  

Komenda Miejska Policji  ul. Słowackiego 11, 75-950 Koszalin  

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie  al. Monte Cassino 2, 75-950 Koszalin  

Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień 

„ANON” 

al. Monte Cassino 13, 75-950 Koszalin  

Dla mieszkańców Miasta Koszalina "Program korekcyjno - edukacyjny dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie" realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie. 

Celem głównym programu jest redukcja zachowań agresywnych u jego uczestników  

i zakończenie przemocy w rodzinie. 

Realizacja Programu zaplanowana jest od września do grudnia 2018 roku i obejmować 

będzie min. 60 godzin edukacyjnych. Zajęcia odbywać się będą w godzinach popołudniowych 

w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie. 

Program adresowany jest do osób stosujących przemoc – mężczyzn, jak i kobiet 

– i odbywać się będzie w systemie otwartym, przewiduje się możliwość wprowadzania 

nowych uczestników w trakcie jego realizacji. Pomoc udzielana jest bezpłatnie. 

 



  

Oddziaływania korekcyjno- edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie 

kierowane są w szczególności do: 

 osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, 

odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których 

sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa 

w oddziaływaniach korekcyjno – edukacyjnych, 

 osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia 

uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji 

psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno 

- edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii, 

 osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie 

korekcyjno – edukacyjnym.  

Osoby, które powinny uczestniczyć w Programie korekcyjno - edukacyjnym dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie proszę kierować do Koordynatora Programu 

– Grzegorza Hamera, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie, ul. Morska 43, 

I piętro, pok. 102 lub 101, tel. 94 342 52 14. 

Otrzymują: 

1. Komenda Miejska Policji w Koszalinie 

2. Sąd Rejonowy w Koszalinie 

3. Prokuratura Rejonowa w Koszalinie 

Do wiadomości: 

1. Wydział Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Koszalin 

 


