
Nazwa szkolenia: 
Diagnoza, monitoring i ewaluacja działań prowadzonych w obszarze przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie (2.1) 

Informacja ogólna: 
Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy i wzmocnienie kompetencji kadr realizujących zadania 

z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Termin i miejsce 

realizacji: 

Szkolenie wyjazdowe – hotel na terenie województwa śląskiego (procedura, mająca na celu wyłonienie 

ośrodka jest w toku)  

 

w terminach:  

moduł I - 28-29 października 2019 roku  

moduł II - 4-5 listopada 2019 roku 

Zakwalifikowanie do udziału obliguje do uczestnictwa w całości zajęć. 

rozpoczęcie – 10.00  

Grupa docelowa: 

Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli instytucji, którzy zajmują się przeciwdziałaniem przemocy 

w rodzinie, w szczególności osób odpowiedzialnych za opracowanie i realizację gminnych/ 

powiatowych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Liczba miejsc: 20 – 1 grupa 

Zagadnienia 

merytoryczne: 

− diagnoza problemu przemocy w rodzinie, środowisku i społeczności; zadania specjalisty-interwenta, 

grupy roboczej, zespołu interdyscyplinarnego, gminy i powiatu, 

− diagnoza interdyscyplinarna; pozyskiwanie i analiza danych, hipotezy robocze, metody ilościowe  

i jakościowe w procesie diagnozy, techniki opracowywania danych, 

− rozpoznawanie czynników ryzyka i objawów przemocy w rodzinie; identyfikacja zasobów i zagrożeń 

w społeczności lokalnej, 

− formułowanie wniosków, określanie celów, wskaźników ich realizacji i rezultatów w programie 

przeciwdziałania przemocy; planowanie działań: od profilaktyki do psychoterapii, 

− dobre praktyki i najczęstsze błędy w tworzeniu gminnych i powiatowych programów przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie; specyfika diagnozy i przeciwdziałania przemocy wobec dzieci, osób starszych  

i niepełnosprawnych, 

− analiza potrzeb w zakresie pracy specjalistów, grup roboczych, zespołów interdyscyplinarnych  

w procesie diagnozy i w planowaniu programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

− monitorowanie sytuacji osób i rodzin, ocena działań w ramach procedury "Niebieskie Karty", rola 

współpracy interdyscyplinarnej i superwizji, 

− sposoby i narzędzia monitorowania zjawiska przemocy i realizacji podjętych działań w ramach 

gminnych i powiatowych programów przeciwdziałania przemocy, 

− monitoring jako podstawa ewaluacji programów przeciwdziałania przemocy; rola ewaluacji  

w planowaniu działań i aneksowaniu programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

− proces ewaluacji programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie, najczęstsze problemy oraz 

korzyści metodycznego podejścia, 

Informacje 

organizacyjne: 

Cykl 4 spotkań szkoleniowych w łącznym wymiarze 28 godzin dydaktycznych.  

Na szkoleniu bezpłatnie zapewniamy Państwu usługę dydaktyczną, materiały dydaktyczne oraz 

zakwaterowanie i wyżywienie. 

Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na zajęcia. 

Trener: 

Marek Podleszański - psycholog, psychoterapeuta, posiada specjalizację w pracy socjalnej z osobami 

doznającymi przemocy i ich rodzinami, autor projektów i lokalnych programów przeciwdziałania przemocy, 

prowadzi terapię osób doznających przemocy i programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących 

przemoc, jest współpracownikiem ośrodków pomocy społecznej i centrów pomocy rodzinie ze Śląska  

i Małopolski, członkiem zespołów interdyscyplinarnych, jako psychoterapeuta pracuje w dziennym 

oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży w Oświęcimiu 

Dodatkowych 

informacji udziela: 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 

Dział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie 

tel.: 32/ 730 68 91 

tel. kom.: 692 005 708 

e-mail: opa@rops-katowice.pl  

 

mailto:opa@rops-katowice.pl

