
Nazwa szkolenia: Zjawisko przemocy w rodzinie - definicje, mechanizmy, możliwości pomocy (2.5) 

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 stacjonarne - sala szkoleniowa w Hotelu „Stary Nikiszowiec” przy ulicy Nałkowskiej 10 

w Katowicach  

 

w terminach:  

I moduł: 25-26 listopada 2019 roku 

II moduł: 5-6 grudnia 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, rozpoczynających pracę w tym obszarze, w tym w szczególności: 

− 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: 

− agresja i przemoc, 

− przemoc w rodzinie, 

− rodzaje przemocy, 

− cykl przemocy w rodzinie, 

− dobro ofiar - jako podejście oparte na prawach człowieka - prawo do prywatności i życia wolnego 

od przemocy, 

− etapy pracy z osobami doznającymi przemocy w rodzinie - możliwości pomocy osobom 

doświadczającym przemocy w rodzinie, 

− etapy pracy z osobami podejrzewanymi o to, że stosują przemoc w rodzinie - oddziaływania wobec 

osób podejrzewanych o to, że stosują przemoc w rodzinie, 

− przemoc wobec osób starszych i niepełnosprawnych, 

− kiedy osobą doznającą przemocy jest dziecko - możliwości pomocy 

− Interdyscyplinarność służb na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

− zespół interdyscyplinarny i grupa robocza w procedurze "Niebieskie Karty" - działania 

przedstawicieli służb i instytucji na rzecz rodziny, w której doszło do przemocy, 

− budowanie sieci wsparcia społeczności lokalnej. 

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 – magister pedagogiki o specjalności pedagogika resocjalizacyjna, trener, mediator. Certyfikowany 

specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. Ukończone studia podyplomowe z zakresu mediacji  

i negocjacji społecznych; zaawansowane, certyfikowane szkolenie z zakresu mediacji rodzinnych; ukończone Studium 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie; specjalizacyjne szkolenie  

z zakresu pracy z rodziną, w której wystąpił problem wykorzystywania seksualnego; w trakcie studiów podyplomowych 

na kierunku: Poradnictwo psychologiczne i interwencja Kryzysowa. Pełnomocnik ds. profilaktyki uzależnień oraz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, członek dwóch zespołów interdyscyplinarnych, konsultant w zakresie pomocy 

ofiarom przemocy w rodzinie. 

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

