
Nazwa szkolenia: Przemoc wobec dziecka - skuteczna pomoc i wsparcie. 

Informacja 

ogólna: 

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy uczestników z zakresu skutecznej 

pomocy dzieciom doświadczającym przemocy domowej oraz poznanie nowych 

metod pracy z rodziną stosującą przemoc wobec dziecka.   

Termin                              

i miejsce 

realizacji: 

Szkolenie realizowane będzie dla dwóch grup szkoleniowych w trybie 

wyjazdowym, w postaci dwóch modułów, liczących po 3 dni każdy, w terminach: 

 

I grupa: 

I moduł: 17 - 19.02.2021 roku. 

II moduł: 17 - 19.03.2021 roku. 

II grupa: 

I moduł: 14 - 16.04.2021 roku.  

II moduł: 12 - 14.05.2021 roku. 

 

Szkolenie realizowane będzie w Hotelu Zawiercie, ul Wierzbowa 6, Zawiercie. 

Każdy moduł realizuje inne treści z zakresu tematu szkolenia, dlatego 

rekomendujemy udział w obu spotkaniach. 

Grupa docelowa: 

Osoby pracujące bezpośrednio z dzieckiem i rodziną, w tym rodziny zastępcze  

i osoby prowadzące rodzinny dom dziecka oraz przedstawiciele innych służb 

pracujących z dziećmi i rodzinami biologicznymi oraz w obszarze systemu 

wspierania rodziny i pieczy zastępczej z terenu województwa śląskiego. 

Liczba miejsc: 

I grupa - 20 osób. 

Łącznie – 40 osób. 

Zagadnienie 

merytoryczne: 

Program szkolenia składa się z 48 godzin dydaktycznych/  

(6 dni szkoleniowych), obejmujący m.in. następujące zagadnienia 

tematyczne: 

 

Moduł I – Diagnoza i rozpoznawanie zjawiska przemocy wobec dziecka 

 w rodzinie: 

 Dziecko doświadczające przemocy i obserwujące przemoc – 

problematyka przemocy wobec dziecka, 

 komunikacja niewerbalna i inne sygnały świadczące  

o możliwości doświadczania przemocy przez dziecko,  

 kontakt z dzieckiem w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie, 

procedura reagowania w sytuacji podejrzenia zagrożenia zdrowia 

 i życia dziecka, 



 dziecko a sytuacja przemocy w rodzinie – aspekty prawne, 

 działania interwencyjne w sytuacji podejrzenia przemocy wobec dziecka. 

 

Moduł II – Praca z rodziną stosującą przemoc wobec dziecka: 

 

 Środki zapobiegawcze stosowaniu przemocy,  

 tworzenie strategii pracy z rodziną w ramach pracy zespołu 

interdyscyplinarnego, 

 praca z osobą stosującą przemoc oraz pozostałymi członkami rodziny, 

 narzędzia prawne stosowane w skutecznym rozwiązywaniu problemów 

przemocy, 

 komunikacja z osobą stosującą przemoc – prowadzenie rozmów 

interwencyjnych. 

 metody interwencji w sytuacji przemocy w rodzinie. 

 

Informacje 

organizacyjne: 

Szkolenie realizowane będzie w trybie wyjazdowym, zgodnie z harmonogramem 

szkolenia, który zostanie przekazany z wyprzedzeniem osobom 

zakwalifikowanym do udziału w formie wsparcia. Organizator zapewnia nocleg, 

pełne wyżywienie, przerwy kawowe, materiały dydaktyczne i biurowe oraz 

profesjonalną kadrę trenerską przez cały czas trwania szkolenia. Szkolenie jest 

całkowicie bezpłatne. 

Informację o wynikach rekrutacji otrzyma każda zgłoszona osoba,  

w ciągu dwóch tygodni od dnia zakończenia zbierania zgłoszeń.  

W zgłoszeniu prosimy o podawanie indywidualnego, czyli bezpośredniego do 

Państwa adresu e-mail (np. poczty służbowej imiennej) zamiast adresu 

ogólnego (np. e-mail sekretariatu instytucji, działu kadr itp.). Znacznie 

ułatwia to komunikację i przyspiesza procedurę rekrutacji na szkolenie. 

Termin i forma 

rekrutacji: 

 
Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem elektronicznego formularza 

dostępnego na stronie http://rops-katowice.pl/, który po wydrukowaniu  

i podpisaniu należy dostarczyć pocztą do siedziby ROPS wraz z oświadczeniem 

uczestnika projektu (RODO) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 stycznia 

2021 roku.  

Dodatkowych 

informacji 

udziela: 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 

Zespół ds. realizacji projektu pn. „Doskonalenie kompetencji kadr systemu 

wspierania rodziny i pieczy zastępczej”. 

Tel. (32) 730 68 59 

e-mail:  szkolenia_power@rops-katowice.pl 

Zasady 

uczestnictwa: 

Zasady uczestnictwa w szkoleniach określono w Regulaminie uczestnictwa                            

w formach wsparcia organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. „Doskonalenie 

kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”. 

http://rops-katowice.pl/
mailto:szkolenia_power@rops-katowice.pl


Trener: 

Daniel Mróz – pedagog, mediator, trener szkoleń psychospołecznych, 

certyfikowany specjalista w zakresie  przeciwdziałania przemocy w rodzinie a 

także propagator i facylitator polskiego modelu programu dla sprawców przemocy 

w rodzinie wg modelu z Duluth. Doświadczony praktyk i edukator w zakresie 

szkoleń w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wsparcia osób 

doznających przemocy. Od wielu lat zaangażowany członek wielu NGO, w tym 

Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy FENIKS 

oraz Członek-Założyciel i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiego 

Stowarzyszenia Superwizji Pracy Socjalnej Autor poradnika na temat 

realizacji procedury Niebieskiej Karty wydanej przez MCPS w Warszawie oraz 

ROPS w Katowicach.  

 


