
(SPR) Praca z ofiarą przemocy ze szczególnym uwzględnieniem syndromu sztokholmskiego, PTSD i cyklicznego 

charakteru przemocy w rodzinie z problemem uzależnienia 

Opis szkolenia 

i grupa 

docelowa 

 

 

Cel szkolenia: 

Szkolenie przeznaczone głównie dla osób pracujących z osobami doświadczającymi przemocy. Jego 

forma - symulacja sytuacji generującej silne reakcje emocjonalne, w której m.in. może pojawić się syndrom 

sztokholmski, a następnie praca nad własnymi przeżyciami, pozwolą uczestnikom na lepsze zrozumienie 

osoby doświadczającej przemocy,  zrozumienie mechanizmu cykliczności przemocy i związanych z nim 

zjawisk, a co za tym idzie – skuteczniejszą pomoc. Dzięki grupie, złożonej z policjantów (głównie 

negocjatorów oraz psychologów policyjnych) oraz pracowników JOPS i innych osób, zajmujących się pracą 

z osobami które doświadczyły przemocy, szkolenie będzie miało interdyscyplinarny charakter i pozwoli 

każdej z grup na doskonalenie niezbędnych umiejętności zawodowych i na wymianę doświadczeń oraz 

poprawę współpracy międzyinstytucjonalnej. 

Praca z osobami doświadczającymi przemocy jest bardzo wymagająca i obciążająca dla pracownika. 

Wymaga wiedzy, praktyki i umiejętności zrozumienia. Szkolenie, na którym na własnych doświadczeniach, 

w bezpiecznej sytuacji, uczestnicy będą mogli poznać emocje i uczucia, z którymi borykają się osoby 

doświadczające przemocy, a następnie przepracować je w oparciu o odpowiednie teorie, pod okiem 

specjalistów i przełożyć na praktyczne umiejętności potrzebne w pracy, realizuje zarówno cele  dotyczące 

podnoszenia kompetencji kadr jak i wsparcia osób pracujących z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie 

i osobami stosującymi przemoc, pozwala także na wymianę doświadczeń przez przedstawicieli różnych 

podmiotów zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 

 

Grupa docelowa: 

1. Przedstawiciele różnego typu instytucji i organizacji, zajmujących się wsparciem osób 

doświadczających przemocy w rodzinie, pracujący bezpośrednio z ofiarami przemocy, przede 

wszystkim w obszarze interwencji kryzysowej i pomocy psychologicznej. 

2. Ze względu na specyfikę szkolenia, wymagającego głębokiej pracy na własnych przeżyciach zalecamy, 

aby na szkolenie zgłaszały się osoby korzystające z superwizji lub będące w trakcie własnej 

psychoterapii. 

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). Zakwalifikowanie do udziału obliguje do uczestnictwa w całości zajęć. 

 

Liczba grup – 5 

Liczba miejsc – ok. 100 

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 

7-9 listopada 2016 roku 

14-16 listopada 2016 roku 

22-24 listopada 2016 roku 

29 listopada – 1 grudnia 2016 roku 

5-7 grudnia 2016 roku 



 

 

Program: 

Na szkoleniu zostaną poruszone m.in. następujące zagadnienia: 

 komunikacja w interwencji kryzysowej, nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu z ofiarą 

i sprawcą; 

 konsekwencje doświadczania przemocy: m.in. syndrom sztokholmski; zespół stresu pourazowego; 

 inne reakcje emocjonalne, związane z doświadczaniem przemocy; 

 przemoc, a uzależnienie;  

 cykl przemocy w rodzinie i inne. 

 

Szkolenie prowadzone będzie w sposób warsztatowy, bazujący na pracy z własnymi emocjami. Osoby 

zgłaszające się musza być świadome konieczności dużego zaangażowania się w proces szkoleniowy. 

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


