Szanowni Państwo,
Ministerstwo Sprawiedliwości wraz z wykonawcą Grupą Olsztyńska Szkoła Biznesu
zaprasza do udziału w bezpłatnym cyklu szkoleniowym dla profesjonalistów pracujących
z pokrzywdzonymi przemocą w rodzinie.
Cykl szkoleniowy obejmuje trzy trzydniowe sesje szkoleniowe dla łącznie 48 osób.
Szkolenia odbędą się w Warszawie i we Wrocławiu w dniach 4-5-6 listopada 2015 r.,
12-13-14 listopada 2015 r. oraz 17-18-19 listopada 2015 r.
Miejsce realizacji: Warszawa – Hotel Reytan, ul. T. Rejtana 6
Wrocław – Hotel Vega, ul. Grabiszyńska 251 (4-5-6 i 17-18-19.XI.)
i Hotel Bacero, ul. Ołtaszyńska 107 (12-13-14.XI.)
Szkolenie jest kontynuacją szkolenia zrealizowanego w 2014 roku.
Celem programu jest zapoznanie uczestników szkolenia z mechanizmami postępowania
sprawców przemocy w rodzinie i zachowaniami osób pokrzywdzonych celem udzielenia jak
najpełniejszego wsparcia tym ostatnim.
Organizator zapewnia uczestniczkom i uczestnikom szkoleń:
 noclegi po zgłoszeniu zapotrzebowania do organizatora,
 wyżywienie, przerwy kawowe,
 zwrot kosztów dojazdu (tj. z miejsca zamieszkania na miejsce spotkania i z powrotem w formie
przejazdów PKP II klasą, PKS, busami regionalnymi/lokalnymi, po przedłożeniu biletu, w przypadku
dojazdu innym środkiem transportu – rozliczenie następuje do wysokości biletu PKP II klasy. Zwrot
następuje na wniosek uczestnika spotkania),







ubezpieczenie NW,
opiekę organizatora,
bezpłatny udział w zajęciach,
materiały szkoleniowe,
certyfikat poświadczający udział w szkoleniu (warunkiem uzyskania certyfikatu będzie
potwierdzony na liście obecności udział w min. 70% zajęć),
 przeprowadzenie szkolenia przez doświadczonych ekspertów.
Podpisane zgłoszenie uczestnictwa (Formularz zgłoszeniowy + zgoda na przetwarzanie
danych osobowych) prosimy przesłać na adres e-mail: k.marcinkiewicz@osb.edu.pl do dnia
31.10.2015r.
Decyduje kolejność zgłoszeń
Kontakt w sprawach organizacyjnych:
Pani Katarzyna Marcinkiewicz, Specjalista ds. przetargów, Grupa OSB
tel. 600 800 129, email: k.marcinkiewicz@osb.edu.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Szkolenie jest współfinansowane z Norweskiego Mechanizmu
Finansowego na lata 2009-2014 w ramach Projektu
„Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie”

Zakres merytoryczny szkolenia
Program szkolenia będzie obejmować w szczególności:
1. Przemoc w rodzinie – definicja, rodzaje; stereotypy dotyczące w/w przemocy.
2. Zachowania niewerbalne (postawa osoby dotkniętej przemocą w rodzinie;
zachowanie osoby stosującej przemoc w rodzinie)- sposoby rozpoznania sytuacji
przemocowej na podstawie kontaktu z klientem.
3. Przemoc wobec dzieci - wpływ przemocy na ich rozwój.
4. Rodzina z problemem uzależnienia - współuzależnienia (współuzależnienie
w związkach partnerskich).
5. Charakterystyka sprawcy przemocy w rodzinie (osobowościowe cechy sprawców
przemocy).
6. Mechanizmy psychologiczne występujące w realizacji ofiara – sprawca przemocy.
7. Programy korekcyjno-edukacyjne – cele, przykłady programów w praktyce, sposoby
rozładowywania stresu, agresji osób stosujących przemoc w rodzinie.
8. Sposoby reagowania na przemoc przez osobę doznającą przemocy i radzenia sobie
przez nią w sytuacjach kryzysowych.
9. Bezpieczeństwo i ochrona osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie – środki izolacji
sprawców przemocy w rodzinie od osób pokrzywdzonych na gruncie różnych
przepisów prawnych, (środki zapobiegawcze, karne, probacyjne, w postępowaniu
wykonawczym).
10. Procedura odebrania dziecka w trybie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie i działania sądu opiekuńczego na podstawie art. 5791 § 1a kpc.
11. Zapobieganie wtórnej wiktymizacji osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie
– przesłuchania w trybie art. 185a k.p.k. i art. 185b k.p.k.
12. Gdzie osoba pokrzywdzona przemocą w rodzinie może szukać pomocy?
(praktyczny opis instytucji pomocowych wraz z rodzajem świadczonej przez nie
pomocy oraz danymi teleadresowymi).
13. Przestępstwo niealimentacji.
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