
Nazwa szkolenia: Indywidualny plan pomocy rodzinie z problemem przemocy - budowa i realizacja (2.9) 

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 – na terenie Katowic 

 
w terminach:  

25-26 listopada 2019 r. – sala szkoleniowa w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

Województwa Śląskiego, ul. Modelarska 10, Katowice 

5 grudnia 2019 r. – sala szkoleniowa nr 2 w Parku Efektywność (Ekoenergia Silesia S.A.), ul. Żeliwna 38, 

Katowice  

 
Szkolenie składa się z 3 spotkań szkoleniowych w łącznym wymiarze 24 godzin dydaktycznych – 

zakwalifikowanie do udziału obliguje do uczestnictwa w całości zajęć. 

rozpoczęcie – 8.30 

Grupa docelowa: 
Szkolenie przeznaczone jest dla członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie oraz grup roboczych. 

Liczba miejsc: 15 – 1 grupa 

Zagadnienia 

merytoryczne: 

− diagnoza rodziny w zakresie występowania problemu przemocy dokonywana przez członków grupy 

roboczej, 

− opracowanie i realizacja indywidualnego planu pomocy przez członków grupy roboczej, 

− warsztat pracy z osobą doświadczającą przemocy,   

− sposoby prowadzenia rozmowy z osobą stosującą przemoc w rodzinie, 

− działania weryfikujące realizację indywidualnego planu pomocy, 

− monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy, 

− dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów 

tych działań. 

Informacje 

organizacyjne: 

Na szkoleniu bezpłatnie zapewniamy Państwu usługę dydaktyczną, materiały dydaktyczne oraz 

wyżywienie. 

Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na zajęcia. 

Trener: 

Eliza Krzak - pedagog, starszy specjalista pracy socjalnej, certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie; psychoterapeutka w trakcie certyfikacji, po ukończeniu całościowego szkolenia w Instytucie Integralnej 

Psychoterapii Gestalt w Krakowie; obecnie uczestniczy w szkoleniu z Superwizji pracy socjalnej w Kolegium Pracowników 

Służb Społecznych w Poznaniu; cały czas podnosi swoje umiejętności poprzez udział w specjalistycznych warsztatach, 

kursach oraz systematyczną superwizję swojej pracy; jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt. 

Doświadczenie zawodowe zdobywała w wielu miejscach pracy: w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, Ośrodku 

Pomocy Społecznej, Ośrodku Interwencji Kryzysowej, organizacjach pozarządowych, a także podczas stażu w szpitalu  

na oddziale psychiatrycznym; koordynowała pracę Grup Roboczych w ramach Procedury Niebieskiej Karty, a także 

prowadziła i prowadzi terapię osób doświadczających przemocy; prowadzi również prywatną praktykę psychoterapeutyczną.  

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

