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Początki pracy ze sprawcą

 1977 w Bostonie  8 mężczyzn, przyjaciół aktywistek ruchu 
feministycznego utworzyło grupę o nazwie EMERGE, która 
zajęła się organizowaniem usług dla sprawców przemocy. Była 
jedną z pierwszych organizacji, która oferowała grupowe 
formy leczenia dla sprawców przemocy.



Stanowiska terapeutów wobec 
przemocy domowej

 Na przestrzeni czasu podejścia 
terapeutów do zjawiska przemocy 
ewulowały:



Podejście psychoterapeutyczne skupione na 
czynnikach indywidualnych

 W tym podejściu przemoc jest traktowana przez praktyków jako 
indywidualny problem sprawców.

 Terapeuci koncentrują się na czynnikach intra psychicznych, tłumacząc 
agresję wobec partnera słabą kontrolą popędów, niską tolerancją na 
frustrację, lękiem przed bliskością i przed porzuceniem, zależnością, 
deficytami ego, będącymi efektem traum z okresu dzieciństwa. 
Terapeuci koncentrują się na leczeniu wewnętrznych konfliktów i 
zaburzeń osobowości, zakładając zniknięcie przemocy po wyleczeniu 
zaburzeń.



Podejście tradycyjne

 W tym podejściu terapeuci źródeł agresji i przemocy poszukują w tłumionej 
wrogości i gniewie. W leczeniu zwracają uwagę na poprawę ekspresji, emocji i 
komunikacji, co ma zapobiegać gromadzeniu wrogości i agresji. W przeciwnym 
razie tłumione negatywne uczucia wybuchają potem w niekontrolowanych 
zachowaniach agresywnych wobec partnerki.

 Jednakże to podejście jest obecnie coraz mniej popularne. W latach 90-tych 
tylko jedna czwarta wszystkich programów dla sprawców przemocy w rodzinie 
opierała się na tym sposobie leczenia.



Podejście interakcyjne

 W tym ujęciu przemoc rozumiana jest nie tyle jako próba 
dominacji i kontroli, ile jako przejaw deficytu komunikacji w 
parze. Stąd też odpowiedzialność za nią spada na obydwoje 
partnerów. Celem leczenia jest poprawa małżeńskiej 
komunikacji, a formą leczenia jest terapia dla pary. Podejście to 
jest ostro krytykowane ze względu na równomierne rozłożenie 
odpowiedzialności za przemoc między ofiarą i sprawcą.



Podejście poznawczo -
behawioralne

 W tym modelu przemoc jest rozumiana w kategoriach zachowania 
społecznie wyuczonego i wzmacnianego. Aby pomóc sprawcy lepiej 
rozpoznać swoje emocje i negatywne konsekwencje stosowanej 
przemocy, terapeuta stosuje techniki psycho-edukacyjne, uczy 
alternatywnych zachowań, poszerza zakres społecznych umiejętności.



Podejście skupione na 
czynnikach społecznych

 W tym modelu przemoc jest rozumiana szerzej, nie tylko jako 
przemoc fizyczna.

 W tym modelu uważa się, że sprawcy są całkowicie 
odpowiedzialni za stosowaną przemoc. Na określenie 
oddziaływań terapeutycznych używa się terminu interwencja 
terapeutyczna zamiast terminu leczenie, podkreślając w ten 
sposób specyfikę pracy ze sprawcą. Przedmiotem oddziaływań 
interwencyjnych nie są problemy osobowościowe sprawców, ale 
ich mechanizmy zaprzeczania, minimalizacji i obwiniania ofiar, a 
także gwałtowne bądź kontrolujące zachowania, w dalszej 
kolejności seksistowskie postawy wobec płci.



Podejście eklektyczne

 W tym modelu celem oddziaływań terapeutycznych 
jest uczenie umiejętności społecznych oraz praca nad 
zmianą postaw sprawcy wobec samego zjawiska 
przemocy oraz roli kobiety i mężczyzny.

 Obecnie w Stanach Zjednoczonych ponad połowa 
programów dla sprawców posługuje się koncepcją 
eklektyczną.



Wnioski

 Sprawcy przemocy wymagają specjalistycznych programów 
terapeutycznych.

 Poza aspektami psychologicznymi, terapeuta zajmujący się 
sprawcami przemocy powinien uwzględniać aspekt społeczny, to 
znaczy brać pod uwagę postawy i przekonania w odniesieniu do 
roli i praw mężczyzn i kobiet, a także sprawy bezpieczeństwa 
osoby doznającej przemocy.

 Pojawia się sugestia, że leczenie sprawców przemocy powinno 
przebiegać w 2 –óch etapach:

 1 etap: podstawowy w którym terapia koncentruje się na 
problemie zachowań agresywnych sprawcy i jego 
odpowiedzialności za przemoc.

 2 etap: leczenie innych problemów osobowościowych  



Programy dla sprawców 
przemocy w rodzinie

 Już w latach 70-tych ubiegłego stulecia wprowadzono w USA standardy 
tworzenia programów dla sprawców przemocy w rodzinie.

 Zawarto w nich następujące postulaty:

 Nie ma usprawiedliwienia dla przemocy

 Programy powinny koncentrować się na zapewnieniu bezpieczeństwa 
dzieciom i kobietom (ofiarom przemocy)

 „Walka” z przemocą wymaga współpracy i systemowych rozwiązań

 Prowadzący terapię powinni utrzymywać cały czas kontakt z „ofiarami” 
sprawców, najczęściej ich współmałżonkami  i informować je o ich 
nieobecnościach lub też przerwaniu terapii

 Należy zawierać ze sprawcami przemocy kontrakt dotyczący 
uczestniczenia w programie, który w sposób szczegółowy określa 
zasady obecności w zajęciach oraz formy kontaktu z będącą ofiarą 
przemocy współmałżonka bądź dziećmi.



Programy c.d.

 Istotnym elementem programu winna być diagnoza stopnia zagrożenia, 
jakie sprawca stanowi dla swojej rodziny, diagnoza uzależnienia oraz 
zaburzeń psychicznych a także historia stosowanej przez niego 
przemocy.

 Tematy terapii powinny koncentrować się na zagadnieniu władzy i 
kontroli w kontekście przemocy oraz przejęciu odpowiedzialności przez 
sprawcę za swoje zachowania.

 Interwencje terapeutyczne winny mieć grupowy charakter i trwać 
według standardów przynajmniej 24-26 tygodni.



Przykładowe programy dla 
sprawców

 „PROGRAM DULUTH”

 Zapoczątkowany w latach 80-tych w Minnesocie.

 Dużą wagę przywiązuję się w nim do skoordynowania różnych działań 
w społeczności wobec problemu przemocy.

 Przemoc jest definiowana jako przejaw męskiej władzy i kontroli nad 
kobietą. Jest nią nie tylko fizyczne znęcanie się, ale także groźby, 
izolowanie, upokarzanie, stosowanie przymusu.

 Na spotkaniach grupowych prowadzący przedstawia tematy związane 
z problemem zaufania, szacunku, wsparcia, partnerstwa i umiejętności 
negocjacji.

 Pracuje się przy wykorzystywaniu scenek obrazowych, prezentacji 
zachowania na kasecie wideo, dvd.



Przykładowe programy dla 
sprawców

 „EMERGE”

 Zawiera więcej elementów psychoterapeutycznych

 Każdego uczestnika starannie wprowadza się w grupę.

 Sprawcę prosi się o przedstawienie się i opisanie incydentu przemocy, 
który bezpośrednio stał się przyczyną uczestnictwa w programie.

 Zachęca się do podawania szczegółów przemocy i omawia się 
zachowania z minionego tygodnia.

 Na spotkaniach omawia się nie tylko zachowania agresywne wobec 
partnerki, ale także szerzej relację między nimi. 

 Jedną z technik jest mówienie o partnerce, używając jej imienia, a nie 
tylko określając ją poprzez rodzaj relacji, np.. „moja żona” itp..



Przykładowe programy dla 
sprawców.

 „AMEND”

 Program ma charakter długoterminowy i składa się z 4 etapów.

 Pierwsze 2 etapy trwają kilka miesięcy i są nastawione na psychoedukację i 

pracę z mechanizmem zaprzeczania sprawcy.

 Trzeci etap obejmuje kolejne kilka miesięcy pracy w zaawansowanej grupie 

terapeutycznej, podczas których sprawca zaczyna rozpoznawać własne 

racjonalizacje związane z przemocą i zaczyna mówić prawdę.

 Zachęca się też uczestników do budowania sieci wsparcia, która pozwoli na 

unikanie stosowania przemocy w przyszłości. 

 Ostatnia faza leczenia jest początkiem rzeczywistym zmian. W tym okresie 

uczestnicy dostają więcej wsparcia i są zachęcani do zaangażowania się w 

różne działania na rzecz przeciwdziałania przemocy.



Przykładowe programy dla 
sprawców.

 „STOP PRZEMOCY – DRUGA SZANSA”

 Opracowany przez służbę więzienną i prowadzony w Zakładach Karnych 

wobec osadzonych za przestępstwa związane z przemocą w rodzinie.

 Realizatorem jest Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie „Niebieska Linia”

 To program oparty na założeniach terapii, który koncentruje się na 

rozwiązywaniu problemów oraz nauce komunikacji bez przemocy i 

realizowany w formie spotkań grupowych przez okres trzech miesięcy.

 Nie ma wymogu do przyznawania się na forum grupy do bycia sprawcą 

przemocy

 Koncentruje się na pracy na zasobach uczestników



Przykładowe programy dla 
sprawców.

 „STOP PRZEMOCY – DRUGA SZANSA”

 Zawiera elementy wywodzące się z metody dialogu motywującego

 Oparta na pracy nad celami, które wyznacza osadzony.

 Skoncentrowany na problemach wynikających z uwikłania w przemoc.

 Elastyczność umożliwia adaptację do różnych warunków więziennych.



Przykładowe programy dla 
sprawców

 „TWÓJ WYBÓR”

 Program realizowany jest w koncepcji modelu integrującego z 

naciskiem na podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniu (TSR)

 Prowadzony przez OPS w Chorzowie



Przykładowe programy dla 
sprawców.

 „RODZINA”

 Program opracowany z uwzględnieniem warunków istotnych dla 
kształtowania się motywacji do zmiany w podejściu motywującym i 
skoncentrowanym na rozwiązaniu (BSFT)

 Program ma budzić refleksyjność i odpowiedzialność u jego 
uczestników.

 Czas trwania programu oscyluje pomiędzy 12-15, a 25-30 tygodniami i 
ma związek z tym czy zajęcia będą realizowane raz czy dwa razy w 
tygodniu.

 Jest adresowany wyłącznie do sprawców przemocy w rodzinie w 
warunkach izolacji penitencjarnej. 



Program dla sprawców „PARTNER” 
realizowany na metodzie „DULUTH”



I

Diagnoza 

zachowań 

bez 

przemocy

i 

analizowan

ie  

używania 

przemocy

1.Diagnoza obszarów aktywności życiowej;

2.Wprowadzenie, ustalenie kontraktu 

i obowiązujących podczas spotkań zasad; 

3.Definiowanie obszaru przemocy; 

4.Używanie przemocy jako sposobu 

kontroli; 

5.Zachowania zastraszające / nie 

zastraszające; 

Sprawca akceptuje 

diagnozę 

profesjonalisty

II

korekcyj

ne 

oddziały

wania

1.Emocje moim przyjacielem?/Emocje 

„negatywne” (złość); 

2.Dziennik uczuć; 

3.Obraz samego siebie – ja jako agresor 

(poczucie własnej wartości); 

4.Konflikty: umiejętność kontroli złości; 

5.Negocjacje + zasady dobrej komunikacji; 

6.Szczerość i odpowiedzialność; 

7.Partnerstwo (wsparcie i zaufanie);    

8.Stres; 

9.Mój własny program antystresowy;            

10.Agresja; 

11.Trening zastępowania agresji.

12.Stop – przerwa na ochłonięcie.

Kolor zielony –

zajęcia 

indywidualne

III

„NOWY 

JA”

1.Zmiana – co się ze mną stało? 

(zakończenie) EWALUACJA

(Ankieta)



Program korekcyjno-edukacyjny dla 

sprawców przemocy w powiecie 

konińskim

Edycja Liczba uczestników Liczba 

uczestników, 

którzy ukończyli 

program

2014 rok 7 mężczyzn 5 mężczyzn

2015 rok 13 mężczyzn 8 mężczyzn

2016 rok 8 mężczyzn 2 mężczyzn



Kierowanie sprawców przemocy 
do programu

Edycja

Zespoły 

Interdyscyplinarne

Ośrodki Pomocy 

Społecznej

Ośrodek 

Poradnictwa 

Rodzinnego 

i Interwencji 

Kryzysowej

2014 2 5 -

2015 3 9 1

2016 7 1 -



Zamieszkanie sprawców

Gmina Liczba sprawców

Kleczew 13

Ślesin 5

Krzymów 1

Turek 1

Wilczyn 6

Kazimierz Biskupi 1

Kramsk 1

Razem 28



Rola prokuratury i sądów!!

 Ilu sprawców zostało skierowanych na 
program korekcyjno – edukacyjny??



Praca ze sprawcą

 Sprawcy przemocy charakteryzują się zazwyczaj bardzo silnym 
przekonaniem o własnej niższości co często jest maskowane 
paradoksalnie okazywaniem swojej mocy i wyższości. Mają niską 
samoocenę, poczucie, że nie potrafią kontrolować siebie i swojego 
świata – to budzi silny lęk. Aby chronić się przed lękiem wdrażają 
mechanizmy obronne, mające na celu „udowodnić” sobie i innym, że 
to nieprawda

 Najczęściej spotykanymi mechanizmami obronnymi przez sprawców 
przemocy są:

 Uzależnienia

 Sztywność granic

 Zaprzeczenie

 Zależność emocjonalna

 Potrzeba nadmiernej kontroli



Uzależnienia

 Poczucie własnej niższości  oraz nieadekwatności budzi silny lęk i 

smutek. Uzależnienie ma często funkcję ochrony przed depresyjnością, 

własnym wewnętrznym smutkiem i osobistym zranieniem 

 Mechanizmy uzależnienia są bardzo podobne jak w zachowaniach 

przemocowych i często te dwa problemy współwystępują.

Jak to rozpoznać:

Nadużywanie środków psychoaktywnych (alkohol,narkotyki), hazardu.



Sztywność granic

 Często, choć sama nie stosuje się do swoich zasad, osoba stosująca 
przemoc tworzy sztywne granice i restrykcyjne zasady dla swoich 
bliskich.

 Sztywność dotyczy również potrzeby posiadania kontroli nad bliskimi. 
Ich niezależność, samodzielność wzbudza silny lęk – dlatego też 
próbuje przejąć kontrolę nad bliskimi stosując szereg nakazów i 
zakazów.

 Repertuar emocji i zachowań u takich osób jest bardzo często 
ograniczony. Najczęściej przezywanymi emocją jest złość, która ma za 
zadanie zamaskować lęk i smutek.

Jak to rozpoznać:

Osoby takie często reagują złością na nowe – nieznane im sytuacje 
(np.. Na pojawienie się osób ze służb pomocowych)

Stosują restrykcyjne zasady w rodzinie

Izolują członków rodziny od innych osób



Zaprzeczenie

 To podobny mechanizm, jak ten występujący u ofiar przemocy, tylko 

sami przed sobą nie nazywają tych zachowań przemocowymi. 

Postrzegają je nawet jako mające za zadanie chronić ich rodzinę. 

Szczególnie jest to widoczne w sytuacjach przemocy psychicznej.

 Tworzą szereg wyjaśnień, które mają usprawiedliwiać ich zachowania.

 Jak to rozpoznać:

Obarczanie ofiar winą za własne zachowania agresywne

Nie dostrzeganie, że zachowanie jest agresywne

Funkcjonowanie jakby w „innej rzeczywistości” 



Zależność emocjonalna

 Samopoczucie osób stosujących w ogromnym stopniu 

zależy od jego bliskich. Wszystkie zachowania bliskich, 

które są wbrew jego woli sprawiają, że sprawca czuje się 

słaby nic nie warty. Dlatego jest tak bardzo zależny 

emocjonalnie. Czuje się niezdolny do działania i aby się 

przed tym chronić próbuje odzyskać moc poprzez 

zachowania agresywne.

 W oczach ofiary staje się on wszechmocny, a sam 

naprawdę czuje się słaby i bezradny.



Potrzeba nadmiernej kontroli

 To najsilniejszy mechanizm wokół którego 

toczy się cała dramaturgia przemocy 

domowej. Kontrola ma dawać sprawcy 

ochronę przed lękiem i poczuciem własnej 

słabości. Stwarza iluzję mocy.



Rezonans osobisty pomagacza

 W procesie diagnozy sytuacji przemocy rodzinnej 
niezwykle ważne są emocje i osobiste przekonania 
osoby, która tej pomocy udziela.

 Mogą one być zarówno bardzo pomocne, ale 
również sprawiać, że nie dostrzeże się problemu, 
czy też inaczej go zinterpretuje.

 Sytuacja przemocy jest sytuacją silnie 
emocjonalną i to od tego czy osoba pomagająca 
będzie dobrze znała i rozumiała swoje emocje, 
zależy jej skuteczność.



Sprawca przemocy „wróg” czy 
„partner” ? 



Dziękuję za uwagę.


