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Szanowni Państwo, 

Oferujemy: 
 

  

Warsztaty i szkolenia dla Zespołów Interdyscyplinarnych  

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie: 
 

 

1. Prawne aspekty funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

2. Praktyczne umiejętności dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych i grup 

roboczych  

3. Procedura Niebieskich Kart w praktyce szkolnej 

4. Budowania  lokalnego  systemu  przeciwdziałania  przemocy w rodzinie 

5. Strategie pomocy dziecku doświadczającemu przemocy w rodzinie z problemem 

alkoholowym 

6. Zasady pracy z osobą doznającą przemocy 

7. Zasady pracy ze sprawcą przemocy!!! 
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Prawne aspekty funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego  

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
 

MIEJSCE REALIZACJI: wyznaczone przez Zamawiającego 

LICZBA GODZIN:  do wyboru 4x45min,  6x45min, 8x45min,   

LICZBA UCZESTNIKÓW:  ok. 25/30 osób 

OSOBA PROWADZĄCA: pedagog profilaktyk/psycholog 

CEL: Warsztat ma za zadanie objaśnić przepisy prawne, według których działa Zespół 

Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zajęcia dają wskazówki do 

tworzenia skutecznych lokalnych działań p r z e c i w d z i a ł a n i a  p r z e m o c y   

w  r o d z i n i e  o r a z  przybliżają zasady pracy z osobą doznającą przemocy i sprawcą 

przemocy. Warsztaty, który oferujemy ma za zadanie poszerzyć wiedzę i kompetencje 

uczestników w praktyczne elementy pracy z rodziną w kryzysie. 

 

PRZEBIEG SZKOLENIA: 

1. Podstawy prawne i akty wykonawcze   

 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

 Rozporządzenie z 13 września 2011roku - Procedura „Niebieskie Karty” 

 Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy 

domowej 

2. Zadania własne gminy 

 Zespół Interdyscyplinarny i jego rola w lokalnym systemie 

 Działania profilaktyczne podejmowane przez ZI   

 Zasady pracy w grupach roboczych  

3. Specyfika pracy w Zespole Interdyscyplinarnym i grupie roboczej 
 Zakres działań poszczególnych instytucjami w trakcie prac nad „Niebieskimi 

Kartami”   
 

4. Zjawiska charakterystyczne dla przemocy w rodzinie  

 Konflikt, agresja, przemoc 

 Cykl przemocy 

 Teoria wyuczonej bezradności 

 Zjawisko wiktymizacji 

 Zjawisko prania mózgu 

 Syndrom sztokholmski 

 Efekt psychologicznej pułapki 
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Praktyczne umiejętności dla członków Zespołów 

Interdyscyplinarnych i grup roboczych 
 

MIEJSCE REALIZACJI: wyznaczone przez Zamawiającego 

LICZBA GODZIN:  do wyboru 6x45min, 8x45min,  14x45min 

LICZBA UCZESTNIKÓW:  ok. 25/30 osób 

OSOBA PROWADZĄCA: pedagog profilaktyk/psycholog 

CEL: Warsztat ma za zadanie wzbogacający wiedzę i kompetencje uczestników  

w praktyczne elementy pracy w Zespołach Interdyscyplinarnych oraz Grupach Roboczych. 

Zajęcia dają wskazówki do tworzenia skutecznych lokalnych działań 

p r z e c i w d z i a ł a n i a  p r z e m o c y  w  r o d z i n i e  o r a z  przybliżają zasady pracy  

z osobą doznającą przemocy i sprawcą przemocy. Warsztaty, który oferujemy ma za zadanie 

poszerzyć wiedzę i kompetencje uczestników w praktyczne elementy pracy z rodziną  

w kryzysie. 

 

PRZEBIEG SZKOLENIA: 

1. Specyfika pracy w Zespole Interdyscyplinarnym i grupie roboczej 
 Procedura Niebieskich Kart oparta na bazie indywidualnego przypadku 

 Konflikt, agresja, przemoc – rozróżnienie   

 Obowiązki poszczególnych instytucji należących do grupy roboczej  

 Wymiana dotychczasowych doświadczeń w ramach procedury „Niebieskie 

Karty”  
 

2. Analiza przekonań i stereotypów związanych ze stosowaniem przemocy  

w rodzinie  
 

3. Wpływ osobistych doświadczeń na postawy wobec przemocy  

4. Specyfika budowy kontaktu z klientem 
 Omówienie zachowań utrudniających kontakt z klientem 

 Zasady rozmowy z osoba doznającą przemocy   

 Techniki komunikacyjne przydatne w kontakcie pomocowym   

 Interwencja kryzysowa – budowa i znaczenie planu bezpieczeństwa, planu 

pomocy rodzinie 

 Sposoby postępowania wobec zachowań agresywnych przejawianych przez 

klienta 

 Zarządzanie  stresem w pracy z osobą stosującą przemoc 

 Wskaźniki, pomiar i ocena skuteczności podjętych działań  

5. Tworzenie  skutecznych  lokalnych  działań  profilaktycznych  mających  na  

celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 
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Procedura „Niebieskich Kart” w praktyce szkolnej 

MIEJSCE REALIZACJI: wyznaczone przez Zamawiającego 

LICZBA GODZIN:  do wyboru 6x45min, 8x45min,  14x45min 

LICZBA UCZESTNIKÓW:  ok. 25/30 osób 

OSOBA PROWADZĄCA: pedagog profilaktyk/psycholog 

CEL: Warsztat ma za zadanie wzbogacający wiedzę i kompetencje uczestników  

w praktyczne elementy pracy w Zespołach Interdyscyplinarnych oraz Grupach Roboczych. 

Stosowanie przemocy wobec dziecka większości wypadków nie pozostawia widocznych 

śladów fizycznych,  chyba,   że  dokonywane  jest   z   dużą  brutalnością. Wiele śladów na 

ciele, które powstają na skutek przemocy trudno jednocześnie zidentyfikować. Warsztat 

obejmuje prace na indywidualnych przypadkach dających możliwość przyjrzenia się 

specyfice funkcjonowania w grupie ucznia doznającego przemocy. Kiedy dziecko znajduje 

się w sytuacji dużego stresu organizm  stara  się  sprostać  sytuacji  i  daje   objawy    

na  trzech  poziomach: objawy somatyczne, objawy psychiczne, zachowania. Dany 

warsztat ma na celu ukazanie właściwości pracy w Zespole Interdyscyplinarnym, 

przedstawienie zadań, jakie posiada pracownik oświaty w sytuacji zdiagnozowania 

przemocy domowej u  ucznia,  określenie form pomocy dziecku i jego rodzinie oraz 

nawiązania komunikacji w celu podjęcia działań ku zmianie dotychczasowych zachowań 

 

PRZEBIEG SZKOLENIA: 

1. Wymiana dotychczasowych doświadczeń w ramach procedury 
 Organizacja pracy Zespołu interdyscyplinarnego  

 Analiza wzorów formularzy– studium 

przypadku 

 Grupy roboczej – kontakt z rodziną 

 Zadania szkoły w procedurze „Niebieskich 

Kart” 
 

2. Diagnoza sytuacji dziecka doświadczającego przemocy  
 Teoria przywiązania – pojęcie przywiązania, style przywiązania, znaczenie 

relacji przywiązania w rozwoju psychospołecznym człowieka  

 Postrzeganie więzi rodzinnych przez dzieci pochodzące z rodzin z problemem 

przemocy 

 Mechanizmy adaptacyjne dziecka do sytuacji panującej w rodzinie w 

zależności od osobistego stylu przywiązania  

 Fazy przystosowania do życia w rodzinie z problemem przemocy 

3. Praca z dzieckiem doświadczającym przemocy domowej 
 Diagnoza sytuacji dziecka 

 Symptomy zachowań dziecka doznającego przemocy domowej 

 Komunikacja z dzieckiem i jego prawnym opiekunem 

 Skutki przemocy stosowanej wobec dziecka 

4. Instytucje i placówki świadczące pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy 
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Budowa lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie 
 

MIEJSCE REALIZACJI: wyznaczone przez Zamawiającego 

LICZBA GODZIN:  do wyboru 4x45min, 6x45min, 8x45min,  14x45min 

LICZBA UCZESTNIKÓW:  ok. 25/30 osób 

OSOBA PROWADZĄCA: pedagog profilaktyk/psycholog 

CEL: Warsztat ma za zadanie stworzyć wspólną płaszczyznę pracy dla przedstawicieli 

różnych instytucji i organizacji zajmujących się pomocą rodzinie borykającej się  

z przemocą. Ma podnieść efektywność ich pracy, łagodzić bariery komunikacyjne oraz 

wzbogacić ich kompetencje. 

 

PRZEBIEG SZKOLENIA: 

 
1. Ujednolicenie wiedzy o funkcjonowaniu i zadaniach Zespołu 

Interdyscyplinarnego 
 RozporządzenieRadyMinistrówzdnia13 września2011r. w praktyce 

 Analiza prac i dokumentacji działań Zespołu Interdyscyplinarnego 

2. Tworzenie skutecznych lokalnych działań profilaktycznych mających na celu 

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, jako jedno z głównych zadań Zespołu 

Interdyscyplinarnego 

 Metody realizacji  
 

3. Specyfika pracy z osobami w kryzysie i zagrożonymi wykluczeniem społecznym 
 Omówienie zachowań utrudniających kontakt z klientem 

 Przedstawienie indywidualnych przypadków  

 Skuteczna komunikacja z klientem drogą do sukcesu – trening umiejętności 

 Metody projektowania wsparcia aktywizacyjnego 

 Wskaźniki, pomiar i ocena skuteczności podjętych działań aktywizacyjnych 

4. Świadomość społeczna w kontekście problematyki przemocy i uzależnień 
 Plan działań informacyjno- edukacyjnych dla społeczności lokalnej 

 Działania edukacyjno- profilaktyczne dla dzieci i młodzieży 

5. Budowa zintegrowanego gminnego systemu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych  
 

 

 

 

 

 



Centrum Szkoleń Profilaktycznych Edukator 

Tel.795 035 272  

e-mail: biuro@edukator-krakow.pl 

NIP: 602-005-15-87 

Ul. Św. Filipa 23/4 

31-150 Kraków 

 

 

 

 Strategie pomocy dziecku doświadczającemu przemocy  

w rodzinie z problemem alkoholowym 

MIEJSCE REALIZACJI: wyznaczone przez Zamawiającego 

LICZBA GODZIN:  do wyboru 6x45min, 8x45min,  14x45min 

LICZBA UCZESTNIKÓW:  ok. 25/30 osób 

OSOBA PROWADZĄCA: pedagog profilaktyk/psycholog 

CEL: Warsztat ma za zadanie ukazać sposób funkcjonowania dziecka w rodzinie  

z problemem przemocy i uzależnienia od alkoholu. W trakcie zajęć  

uczestnicy poznają symptomy zachowań dziecka doznającego przemocy, dowiedzą się  

o możliwych formach pomocy. Warsztat, który oferujemy ma za zadanie poszerzyć  

wiedzę i kompetencje uczestników, zwiększyć efektywność pracy.  

  

PRZEBIEG SZKOLENIA:  

1. Diagnoza sytuacji dziecka doświadczającego przemocy w rodzinie z problemem 

alkoholowym  

 Teoria przywiązania – pojęcie przywiązania, style przywiązania, znaczenie 

relacji przywiązania w rozwoju psychospołecznym człowieka  

 Postrzeganie więzi rodzinnych przez dzieci pochodzące z rodzin z problemem 

alkoholowym  

 Mechanizmy adaptacyjne dziecka do sytuacji panującej w rodzinie w 

zależności od osobistego stylu przywiązania  

 Fazy przystosowania do życia w rodzinie z problemem alkoholowym 

2. Skutki przemocy stosowanej wobec dziecka 

 Symptomy zachowań dziecka doznającego przemocy w rodzinie 

 Niedostosowanie społeczne dziecka 

3. Praca z dzieckiem doznającym przemocy w rodzinie 

 Symulacja pierwszego kontaktu z dzieckiem z rodziny z problemem 

alkoholowym  

 Rola osoby dorosłej pomagającej dziecku – symulacja pracy z dzieckiem  

4. Wpływ alkoholizmu na dezintegracje życia rodzinnego   

 Fazy współuzależnienia  

 DDA 

 FAS 

5. Dziecko w rodzinie alkoholowej 
 Jak pomóc bohaterowi rodzinnemu? 

 Jak pomóc kozłowi ofiarnemu? 

 Jak pomóc niewidzialnemu dziecku?  

 Jak pomóc maskotce? 

6. Ochrona dziecka krzywdzonego – zasady podejmowania interwencji, 

bezpieczeństwo i poszanowanie godności dziecka w podejmowanych działaniach 

 Instytucje i placówki świadczące pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy 
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Zasady pracy z osobą doznającą przemocy 
 

MIEJSCE REALIZACJI: wyznaczone przez Zamawiającego 

LICZBA GODZIN:  do wyboru 6x45min, 8x45min,  14x45min 

LICZBA UCZESTNIKÓW:  ok. 25/30 osób 

OSOBA PROWADZĄCA: pedagog profilaktyk/psycholog/terapeuta uzależnień 

CEL: Warsztaty, który oferujemy ma za zadanie poszerzyć wiedzę i kompetencje 

uczestników, zwiększyć efektywność pracy, łagodzić bariery komunikacyjne.  

Ma wyposażyć uczestników w praktyczne techniki pracy z rodziną z problemem przemocy 

domowej ukierunkowane na osobę doznająca przemocy. Warsztat ma stworzyć wspólną 

płaszczyznę pracy dla przedstawicieli różnych instytucji i organizacji zajmujących się 

pomocą rodzinie borykającej się z przemocą, jak i problemem alkoholowym.  
 

PRZEBIEG SZKOLENIA:  
 

1. Diagnoza sytuacji życiowej osoby doznającej przemocy w rodzinie 
 Dynamika interakcji między osobą doznającą przemocy, a osobą stosującą 

przemoc 

 Analiza czynników zniewalających 

 Analiza czynników wyzwalających 

2. Problemy współistniejące z przemocą w rodzinie 

3. Pierwszy kontakt z osobą doznającą przemocy w rodzinie  

 Zasady rozmowy 

 Techniki przydatne w kontakcie pomocowym     

 Analiza form doznawanej przemocy  

 Oszacowanie stopnia nasilenia przemocy  

 Oszacowanie skutków stosowanej przemocy   

 Ocena rezultatów poszukiwania pomocy przez osobę doznającą przemocy  

 Ocena potencjalnego zagrożenia życia kwestionariusz szacowania ryzyka  

4. Interwencja w związku z przemocą w rodzinie – przemoc wobec osób dorosłych 

5. Interwencja w związku z przemocą w rodzinie – przemoc wobec dzieci   

6. Plan bezpieczeństwa dla osoby doświadczającej przemocy w rodzinie   

 W sytuacji porzucenia sprawcy  

 W sytuacji gdy klientka pozostaje ze sprawcą  
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Zasady pracy ze sprawcą przemocy 
 

MIEJSCE REALIZACJI: wyznaczone przez Zamawiającego 

LICZBA GODZIN:  do wyboru 6x45min, 8x45min,  14x45min 

LICZBA UCZESTNIKÓW:  ok. 25/30osób 

OSOBA PROWADZĄCA: pedagog profilaktyk/psycholog/terapeuta uzależnień 

CEL: Skuteczne zatrzymanie przemocy w rodzinie wymaga kompleksowych działań, 

obejmujących  nie  tylko   osoby  jej doświadczające,  ale  także  osoby,  które   przemoc 

stosują. Szkolenie zakłada podniesienie poziomu profesjonalizmu w kontakcie z osobami 

stosującymi przemoc wśród przedstawicieli instytucji i organizacji mających bezpośredni 

kontakt ze sprawcą przemocy. Warsztaty, który oferujemy ma za zadanie poszerzyć 

wiedzę i kompetencje uczestników, zwiększyć efektywność pracy, łagodzić bariery 

komunikacyjne. Ma wyposażyć uczestników w praktyczne techniki pracy z rodziną  

z problemem przemocy domowej ukierunkowane na sprawcę przemocy.  
 

PRZEBIEG SZKOLENIA:  
 

1. Praca ze sprawcą przemocy  

 Typologia sprawców przemocy  

 Moja postawa wobec osób stosujących przemoc w rodzinie 

2. Praca interwencyjna z osobą stosującą przemoc 
 Spotkanie grupy roboczej ze sprawcą przemocy  

 Zasady nawiązania pierwszego kontaktu  

 Praca z formularzem Niebieskiej Karty ”D” – symulacja kontaktu z osobą 

wobec, której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie 
 

3. Zasady pracy ze sprawcą przemocy z problemem uzależnienia od alkoholu  

 Zadania członków Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

biorącej udział w praca grup roboczych  

 Diagnoza – picie ryzykowne, szkodliwe, uzależnienie 

4. Organizacja programów edukacyjno- korekcyjnych dla sprawców przemocy 

5. Formy pomocy dla rodziny z problemem przemocy 
 Profilaktyka przemocy – pomysły na działania 

 Instytucje,  placówki,  specjaliści  –  współpraca  w  procesie  

przeciwdziałania przemocy 
 

6. Indywidualny plan pomocy rodzinie 
 Diagnoza problemu przemocy 

 Określanie celów działania 
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