
(BIP) Przemoc w rodzinie z problemem alkoholowym – interwencja i pomoc z elementami 

bezpieczeństwa dla pracowników pierwszego kontaktu 

Opis szkolenia 

i grupa 

docelowa 

 

 

W 2015 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego we współpracy 

z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach  realizował szkolenia, dotyczące bezpieczeństwa 

pracowników socjalnych i asystentów rodzin, zawierające w sobie m.in.: elementy pracy z trudnym, 

agresywny klientem,  interwencji w sytuacji bezpośredniego zagrożenia,  negocjacji w interwencji 

kryzysowej, rozwiązywania konfliktów, samoobrony etc. Zajęcia cieszyły się bardzo dużym powodzeniem 

i były bardzo wysoko oceniane przez uczestników. Osoby, które brały udział w tych zajęciach, wskazywały 

na potrzebę ich kontynuacji i podkreślały praktyczny wymiar nabywanych umiejętności, a także znakomitą 

jakość zajęć prowadzonych przez specjalistów – funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji 

(psychologowie policyjni, negocjatorzy policyjni, Wydział Prewencji).  

 

Cel szkolenia: 

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności niezbędnych w pracy, szczególnie interwencyjnej, ze 

sprawcami przemocy, nawiązywanie pierwszego kontaktu ze sprawcą przemocy w sposób, który pozwala na 

maksymalną ochronę ofiary oraz pracownika w sytuacji bezpośredniego zagrożenia,  doskonalenie 

umiejętności komunikacji w kontakcie ze sprawcą i z ofiarą, radzenie sobie w sytuacji bezpośredniego 

zagrożenia ze strony agresywnego sprawcy, m.in. będącego pod wpływem alkoholu, zrozumienie 

mechanizmów rządzących zachowaniami sprawców przemocy, nabycie umiejętności przeciwdziałania 

eskalacji przemocy w sytuacji kryzysowej. Nacisk na szkoleniu położony będzie na budowanie kontaktu ze 

sprawcą i z ofiarą przemocy, ochronę osoby doznającej przemocy, nabycie umiejętności negocjacyjnych, 

pomagających w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowych, szczególnie tych związanych z nadużywaniem 

alkoholu i stosowaniem przemocy. Ponadto, ze względu na zagrożenia występujące w pracy pracowników 

socjalnych, asystentów rodzin oraz innych osób pracujących z trudnym, agresywnym klientem, 

przygotowano również duży blok ćwiczeń praktycznych, dotyczący dbania o własne bezpieczeństwo 

w sytuacji interwencji, zarówno w biurze jak i poza nim.  

 

Grupa docelowa: 

1. Pracownicy pierwszego kontaktu, osoby realizujące pracę interwencyjną, w szczególności zatrudnione 

w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej na stanowisku pracownik socjalny lub asystent 

rodziny. 

2. Do udziału zapraszamy też inne osoby, wpisujące się w grupę docelową określoną w Zasadach 

rekrutacji i udziału (…), z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo w zakwalifikowaniu będą mieć osoby 

wymienione w punkcie pierwszym. 

3. Osoby, które były zakwalifikowane w 2015 roku na szkolenie: Bezpieczeństwo pracowników socjalnych 

i asystentów rodzin automatycznie będą umieszczane na liście rezerwowej. Ich zakwalifikowanie będzie 

możliwe tylko w sytuacji wolnych miejsc na szkoleniu. 

4. Zasady z punktów 1 – 3 nie dotyczą grup nr 4 i 6, mających zajęcia w terminach: 14-16.06.2016 i 14-

16.09.2016. Te grupy dedykowane są kadrze kierowniczej jednostek organizacyjnych pomocy 

społecznej. 

 

Informacje 

organizacyjne: 

 

 

Szkolenie trwa 26 godzin dydaktycznych/3 dni szkoleniowe i realizowane jest w trybie wyjazdowym, 

w jednym z hoteli*** na terenie województwa śląskiego. Na szkoleniu bezpłatnie zapewniamy Państwu 

nocleg, wyżywienie oraz usługę dydaktyczną. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na zajęcia. 

 

Szkolenie jest bardzo intensywne, prowadzone  metodami aktywizującymi uczestników (warsztaty, scenki, 

symulacje). Na szkoleniu przewidziane są także ćwiczenia fizyczne (elementy samoobrony). 

Zakwalifikowanie do udziału obliguje do uczestnictwa w całości zajęć. 



 

Liczba grup – 10 

Liczba miejsc – ok. 200 

Miejsce – hotel*** na terenie województwa śląskiego. Dokładne miejsce będzie znane po rozstrzygnięciu 

procedur przetargowych na wybór realizatorów usługi hotelarsko-gastronomicznej. 

 

Terminy szkoleń: 

Grupa I 

 

Grupa II 

 

Grupa III 

 

Grupa IV 

 

Grupa V 

 

Grupa VI 

 

Grupa VII 

 

Grupa VIII 

 

Grupa IX 

 

Grupa X 

18-20 maja 2016 roku 

 

1-3 czerwca 2016 roku 

 

8-10 czerwca 2016 roku 

 

14-16 czerwca 2016 roku (kadra kierownicza) 

 

7-9 września 2016 roku 

 

14-16 września 2016 roku (kadra kierownicza) 

 

21-23 września 2016 roku 

 

5-7 października 2016 roku 

 

12-14 października 2016 roku 

 

19-21 października 2016 roku 

Program: 

Na szkoleniu zostaną poruszone/przećwiczone m.in. następujące zagadnienia: 

 

 praca interwencyjna ze sprawcami przemocy; 

  nawiązywanie pierwszego kontaktu ze sprawcą przemocy szczególnie w sytuacji bezpośredniego 

zagrożenia; 

 doskonalenie umiejętności komunikacji w kontakcie ze sprawcą i z ofiarą; 

 radzenie sobie w sytuacji bezpośredniego zagrożenia ze strony agresywnego sprawcy, będącego pod 

wpływem alkoholu;  

 zrozumienie mechanizmów rządzących zachowaniami uzależnionych/będących pod wpływem 

alkoholu, sprawców przemocy;  

 przeciwdziałanie eskalacji przemocy w sytuacji kryzysowej; 

 symulacje prenegocjacji, symulacje sytuacji kryzysowych; 

 moduł dotyczący samoobrony; 

 rozpoznawanie własnych emocji, asertywność, radzenie sobie ze stresem, samokontrola, radzenie 

sobie z własną złością, dystans emocjonalny. 

W razie pytań uprzejmie proszę o kontakt pod numerem 32 730 68 76 


