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Terapeutycznego informuje, że w dniach 29 i 30 września 2006 roku odbyła się
konferencja na temat:

„Sprawcy przemocy w rodzinie – spojrzenie systemowe
a rzeczywistość penitencjarna”
organizowana przez Sekcję Ekspertyz Sądowych i Penitencjarystyki Polskiego
Towarzystwa Terapeutycznego oraz Poznański Dyskusyjny Klub Penitencjarny
przy Zakładzie Karnym w Koziegłowach.
Celem konferencji było zaprezentowanie obecnego stanu wiedzy na temat
programów

antyprzemocowych

oraz

umożliwienie

uczestnikom

wymiany

doświadczeń i przemyśleń wynikających z pracy z osobami będącymi sprawcami
przemocy przeciwko rodzinie.
Podczas konferencji wystąpili prelegenci prezentujący następujące referaty:
•

Krzysztof Kościelisk: Sprawcy przestępstw przeciwko rodzinie i opiece w
jednostkach penitencjarnych.
Autor

referatu

był

wieloletnim

specjalistą

ds.

penitencjarnych

Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Poznaniu. Aktualnie pełni
funkcję dyrektora Zakładu Karnego w Koziegłowach. W swoim wystąpieniu
przedstawił statystyczny zasięg zjawiska przemocy domowej. Nakreślił
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również

sytuację

skazanych

oraz

wskazał

potrzebę

poddania

ich

występujące

we

resocjalizacji w tym zakresie.
•

Zbigniew

Bielan:

Podstawowe

formy

przemocy

współczesnej rodzinie.
Autor referatu jest adiunktem w Zakładzie Promocji Zdrowia i
Psychoterapii WSE UAM w Poznaniu oraz wieloletnim praktykiem
spotykającym się w swojej pracy psychologicznej z osobami skazanymi za
przemoc w rodzinie. Dr Zbigniew Bielan jest również biegłym sądowym w
zakresie seksuologii i w ramach czynności biegłego opiniuje przypadki
przemocy w rodzinie. W swoim referacie przedstawił kluczowe zagadnienia
umożliwiające systemowe spojrzenie na problem przemocy w rodzinie oraz
podzielił się doświadczeniami z pracy z przestępcami w toku realizowanego
przez siebie programu w Zakładzie Karnym w Koziegłowach.
•

Piotr Wojnowski: Praca ze sprawcą przemocy w ramach programów
edukacyjno – korekcyjnych.
Autor wystąpienia jest kuratorem przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu.
Jego psychologiczne wykształcenie, jak i kontakt ze sprawcami przemocy
pozwoliły mu podzielić się doświadczeniem ze swojej pracy oraz omówić
najczęściej stosowane programy edukacyjno-korekcyjne.

•

Marcin Siedlecki: Rola i zadania Rodzinno-Konsultacyjnych Ośrodków
Diagnostycznych w diagnozowaniu przemocy rodzinne.
Autor referatu jest kuratorem przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu oraz
psychologiem

w

Ośrodku

Diagnostyczno-Konsultacyjnym.

W

swoim

wystąpieniu przedstawił zadania Ośrodka w diagnozowaniu przemocy
rodzinnej. Jego spostrzeżenia odwoływały się do głównych problemów, z
jakimi boryka się rodzina dysfunkcyjna w rzeczywistości polskiej.
•

Małgorzata Biskup: Procedura „niebieskiej karty” realizowanej przez policję.
Autorka wystąpienia, będąca oficerem Policji, przybliżyła uczestnikom
konferencji obowiązujące procedury postępowania w sytuacji interwencji
domowej. Przedstawiła szereg przykładów postępowań policyjnych w
przypadku dokonywania przemocy zarówno względem dzieci, jak i osób
dorosłych.
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•

Anita Boratyn-Podeszwa: Doświadczenia w pracy z osadzonymi w oparciu
o program Duluth.
Autorka wystąpienia jest psychologiem w Areszcie Śledczym w
Poznaniu. W swojej prelekcji odniosła się do swych doświadczeń z pracy na
rzecz osadzonych w poznańskim areszcie. Przedstawiła także podstawowe
założenia programu Duluth, służącego jako wzór do pracy ze sprawcami
przemocy.

•

Agnieszka Rusińska: Dlaczego ranimy innych? Motywy zachowań
sprawców przemocy w rodzinie.
Autorka referatu jest kuratorem przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu.
Podczas swojego odczytu odniosła się do motywów, jakie kierują sprawcami
przemocy.

Jej

wystąpienie

zakończyła

szeroka

dyskusja

nad

psychologicznym obrazem skazanego - sprawcy przemocy.
Konferencja spotkała się z żywym zainteresowaniem jej uczestników i
zakończona została stworzeniem listy postulatów służących i zachęcających do
pracy ze sprawcami przemocy. W zgodnej ocenie prelegentów i uczestników
konferencji oferta psychokorekcyjna wobec tej grupy skazanych na dzień
dzisiejszy jest wysoce niesatysfakcjonująca. Z tego też względu uczestnicy
konferencji

wyrazili

potrzebę

zachęcenia

innych

członków

środowiska

penitencjarnego do realizowania prezentowanych programów.
UWAGA:
Osoby

zainteresowane

kontaktem

z

sekcją

Ekspertyz

Sądowych

i

Penitencjarystyki Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego proszone są o
kontakt

z

jej

przedstawicielami:

(anitamachaj@interia.pl,

tel.

Sekretarz

600 422

337)

Sekcji
lub

Ewa

Anita

Machaj

Korczyńska

(ewakorczynska@wp.pl, tel. 605 880 973).
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