
GRUPA  WSPARCIA  DLA  OSÓB  DOZNAJ ĄCYCH  PRZEMOCY  W  RODZINIE   

ORAZ  ZAGROŻONYCH  PRZEMOCĄ  W  RODZINIE 

organizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzini e w Opolu Lubelskim  
________________________________________________________________________________________________________ 

 

• Jeśli czujesz, że ktoś z Twoich bliskich rani Cię swoim zachowaniem, 
słowem – czujesz się od niego zależna/y, to on/ona decyduje 
o Tobie, czujesz się słabsza/y, 

• Jeśli nie czujesz się bezpiecznie w swoim domu, 
• Jeśli masz poczucie izolacji, odosobnienia, samotności, braku 

wsparcia ze strony innych ludzi, 
• Jeśli to, czego doznajesz w swojej rodzinie, nazywasz przemocą, 

 

• Jeśli masz już za sobą doświadczenie doznawania przemocy 
w rodzinie, wyzwoliłaś/eś się i potrzebujesz o tym opowiedzieć, 

• Jeśli mieszkasz w powiecie opolskim (w gminie: Chodel, Józefów 
nad Wisłą, Karczmiska, Łaziska, Opole Lubelskie, Poniatowa, 
Wilków), 

• Jeśli jesteś pełnoletnia/i, 
 

 

proponujemy Ci udział w spotkaniach grupy wsparcia dla osób doznaj ących przemocy w rodzinie oraz zagro żonych przemoc ą w rodzinie. 

 

Grupa wsparcia to grupa wzajemnej pomocy – spotykają się tutaj osoby znajdujące się w podobnej sytuacji, mające podobne doświadczenia, przeżywające 
podobne emocje. Jedni dopiero zaczynają nazywać przemocą to, co ich spotyka, inni są w trakcie procesu radzenia sobie, a jeszcze inni już wyzwolili się 
z roli ofiary przemocy w rodzinie. 
Uczestnicy grupy wsparcia dzielą się swoimi przeżyciami i uczuciami, mówią o swoich przekonaniach, wątpliwościach – bez obawy przed krytyczną oceną lub 
radami. 
Jeśli nie są jeszcze gotowi mówić o sobie, po prostu są – słuchają innych, czerpiąc z ich doświadczeń. 
 
 
 

Uczestnictwo w spotkaniach grupy wsparcia jest dobr owolne i bezpłatne. 

Możesz doł ączyć do grupy w dowolnym momencie, opu ścić ją, kiedy chcesz i wróci ć, gdy potrzebujesz. 

Nie musisz podawa ć swojego nazwiska, adresu. 

W grupie wsparcia obowi ązuje zasada dyskrecji – uczestnicy s ą zobowi ązani do pozostawienia tylko dla siebie tego,  

co mówi ą i słysz ą podczas spotka ń. 



W spotkaniach grupy wsparcia uczestniczy psycholog Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim. 
 
 

KORZYŚCI  Z  UCZESTNICZENIA  W  GRUPIE  WSPARCIA: 

• spotkanie z życzliwymi osobami o podobnych doświadczeniach – 

minimalizowanie poczucia osamotnienia, 

• możliwość dzielenia się tym, co ważne i trudne w atmosferze 

bezpieczeństwa i dyskrecji, 

• uzyskanie wsparcia, np. w kwestii: 

- sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami, 

- strategii obronnych przed raniącym zachowaniem członka 

rodziny, 

- informacji na temat procedur prawnych, 

- informacji o miejscach, w których możesz uzyskać pomoc, 

np. psychologiczną, prawną, 

• uzyskanie wiedzy na temat: 

- mechanizmów psychologicznych przemocy w rodzinie, 

- mitów i stereotypów dotyczących przemocy w rodzinie, 

• uczenie się: 

- obrony swoich praw i godności, 

- większej świadomości siebie: swoich potrzeb, pragnień, 

celów, mocnych stron, 

- wyrażania własnych potrzeb i ich zaspokajania, 

- wyrażania własnych emocji, 

- wyrażania własnego zdania, 

- niwelowania własnej bezradności, 

- brania odpowiedzialności za siebie, 

• uwalnianie się od poczucia winy, 

• koncentrowanie się na sobie i swojej zmianie wewnętrznej. 

 
 

Pierwsze spotkania grupy wsparcia odb ędą się 6 i 20 grudnia 2012r. (czwartki) 

w godzinach: 11.30 – 13.30, w sali nr 6 Poradni Spe cjalistycznej  

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Opolu Lubelskim przy ul. Przemysłowej 4a 

 

Nie ma konieczno ści wcze śniejszego zgłaszania si ę, zapisywania, rejestrowania itp. 



_________________________________________________________________________________________ 
Informacji na temat grupy wsparcia udzielaj ą pracownicy  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelsk im: 
 

• telefonicznie: 81 827 52 05, 789 423 309 
• osobiście: ul. Przemysłowa 4, 24-300 Opole Lubelskie 
• mailowo: szkutnicka@pcpropolelub.eurzad.eu 

 


