
Nazwa szkolenia: Profilaktyka przemocy w rodzinie w szkolnych programach wychowawczych (2.4) 

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

z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności kadr systemu oświaty. 

Termin i miejsce 

realizacji: 

Szkolenie wyjazdowe – Hotel Zawiercie przy ulicy Wierzbowej 6 w Zawierciu  

 

w terminach:  

I moduł: 7-8 listopada 2019 roku 

II moduł: 9-10 grudnia 2019 roku 

Zakwalifikowanie do udziału obliguje do uczestnictwa w całości zajęć. 

rozpoczęcie – 10.00  

Grupa docelowa: 
Szkolenie przeznaczone jest dla kadr systemu oświaty, w szczególności wychowawców w szkołach 

ponadpodstawowych, w tym branżowych. 

Liczba miejsc: 20 – 1 grupa 

Zagadnienia 

merytoryczne: 

− charakterystyka grupy adresatów programu profilaktycznego przemocy w rodzinie,  

− analiza przyczyn problemu – określenie czynników ryzyka wystąpienia przemocy, 

− wskazanie czynników ochronnych, 

− podstawowe informacje na temat przemocy w rodzinie skierowane do młodzieży – formy przemocy, 

charakterystyka psychologiczna ofiary i osoby stosującej przemoc, mechanizmy przemocy w rodzinie, 

wychodzenie z przemocy, formy pomocy, 

− postawy młodzieży wobec problemu przemocy w rodzinie, 

− określenie celów programu profilaktycznego, 

− dobór działań - sprawdzone strategie, odpowiednia intensywność, metodyka dostosowana do potrzeb 

młodzieży, 

− praktyka tworzenia programu profilaktyki przemocy w rodzinie, 

− ewaluacja programu. 

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: 

Małgorzata Cwener – pedagog, doradca metodyczny, edukator MEN - w zakresie wychowania, lider programu Szkoła 

dla rodziców i wychowawców, trener programu Przyjaciele Zippiego, trener profilaktyki uzależnień i zasad zdrowego stylu 

życia, coach w zakresie godzenia życia zawodowego z rodzinnym, mediator sądowy, doradca zawodowy, logopeda; prowadzi 

Pracownię Psychoedukacji SUSTINE, gdzie realizuje szkolenia/warsztaty z zakresu doskonalenia umiejętności budowania 

relacji, wczesnej profilaktyki zachowań ryzykownych u dzieci i młodzieży, szkolenia dla profesjonalistów, studentów, rodziców 

(dzieci niepełnosprawnych, zastępczych, adopcyjnych) a także osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

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

