
Nazwa szkolenia: 
Praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie z wykorzystaniem podejścia 

skoncentrowanego na rozwiązaniach (2.3) 

Informacja ogólna: 

Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy i wzmocnienie kompetencji kadr realizujących 

zadania z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym osób pracujących z osobami 

stosującymi przemoc w rodzinie. 

Termin i miejsce 

realizacji: 

Szkolenie stacjonarne - sala szkoleniowa w budynkach Ekoenergia Silesia S.A., przy ulicy  

Żeliwnej 38 w Katowicach  

 

w terminach:  

moduł I - 13-14 listopada 2019 roku  

moduł II - 21-22 listopada 2019 roku 

Zakwalifikowanie do udziału obliguje do uczestnictwa w całości zajęć. 

rozpoczęcie – 9.00  

Grupa docelowa: 

Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli instytucji, którzy zajmują się przeciwdziałaniem 

przemocy w rodzinie, w szczególności osób pracujących z osobami stosującymi przemoc  

w rodzinie, w tym do: 

− jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla 

ofiar przemocy w rodzinie, 

− organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, 

− ochrony zdrowia, 

− oświaty, 

− gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, 

− instytucji, kościołów i związków wyznaniowych oraz organizacji pozarządowych działających  

na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz na rzecz jej ochrony. 

Liczba miejsc: 20 – 1 grupa 

Zagadnienia 

merytoryczne: 

− założenia i filozofia Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach;  

− rozmowa zorientowana na rozwiązania, a tradycyjne podejście wspierania osób uwikłanych  

w przemoc w rodzinie;  

− nawiązanie relacji z klientem - zasada „postawy niewiedzy”;  

− techniki właściwej komunikacji werbalnej i niewerbalnej z osobami stosującymi przemoc  

w rodzinie; 

− narzędzia Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach – skalowanie, technika motywująca 

klienta do zmian;  

− rola języka klienta stosującego przemoc w procesie budowania rozwiązań; 

− wprowadzenie do tworzenia strategii postępowania interwencyjnego w sytuacji przemocy  

w rodzinie, interwencja nastawiona na pomaganie i jej zastosowanie;  

− rodzaje relacji pomocowych w Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach. 

Informacje 

organizacyjne: 

Cykl 4 spotkań szkoleniowych w łącznym wymiarze 28 godzin dydaktycznych.  

Na szkoleniu bezpłatnie zapewniamy Państwu usługę dydaktyczną, materiały dydaktyczne oraz 

wyżywienie. 

Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na zajęcia. 

Trener: Beata Lutomska – AVENHANSEN Sp. z o. o., z siedzibą w Krakowie 

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

