
„Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zgodnie z wytycznymi 

ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego – szkolenie wprowadzające.” 

Wymiar: 24 godziny dydaktyczne,   realizowany w ciągu sześciu 4-godzinych spotkań on-line  

− profilaktyka przemocy, zasady prowadzenia oddziaływań poprzedzających wystąpienie 

zjawiska przemocy; 

− zjawisko przemocy w rodzinie oraz sytuacja psychologiczna osób doznających tej przemocy, 

zachowania osób stosujących przemoc w rodzinie i możliwość pomocy; 

− etapy pracy z osobami doznającymi przemocy w rodzinie i stosującymi przemoc w rodzinie; 

− przemoc wobec dziecka; 

− przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych;  

− współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych; 

− prawne aspekty przeciwdziałania przemocy, 

− rola superwizji w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie – jako metody wsparcia dla 

osób realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

Prowadzący: Daniel Mróz – pedagog, dyplomowany mediator wpisanego na listę mediatorów 

Sądu Okręgowego w Rzeszowie, posiada bogate doświadczenie w pracy z rodzinami w konflikcie, 

praktyczne doświadczenie w zakresie prawa rodzinnego, trener programu Chronimy Dzieci FDDS 

oraz programu Wzmacniania Rodziny 10-14, Prezes Zarządu Fundacji na Rzez Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie FENIKS w Rzeszowie, Członek Zespołu Monitorującego do spraw 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie IV kadencji. 

GRUPA A GRUPA B 

terminy 6 spotkań godziny termin 6 spotkań godziny 

08 września  

09 września  

10 września  

11 października 

12 października 

13 października 

8:00  - 11:10 

08 września  

09 września  

10 września  

11 października 

12 października 

13 października 

12:00 - 15:10 

 



„Praca z rodziną w oparciu o procedurę Niebieskie Karty – szkolenie obejmujące tematykę 

szczegółową w obszarze realizacji procedury.” 

Wymiar: 16 godzin dydaktycznych,   realizowanych w ciągu czterech 4-godzinych spotkań 

on-line  

− interwencja w rodzinie: podstawy wszczęcia procedury NK, 

− wieloaspektowa diagnoza sytuacji rodziny – prowadzona w oparciu o działania interdyscyplinarne, 

− współdziałanie służb i instytucji w realizacji zadań w ramach procedury NK, 

− określenie sytuacji/aspektów stanowiących o uznaniu występowania w rodzinie zjawiska przemocy 

(wg wskaźników różnych  definicji przemocy w rodzinie), 

− określenie sytuacji/aspektów wykluczających uznanie, że w rodzinie występuje zjawisko przemocy, 

− budowanie planu pomocy rodzinie dla każdego członka rodziny z uwzględnieniem jego 

specyficznej sytuacji – potrzeb i zasobów,  

− podział zadań dla poszczególnych służb/instytucji systemu przeciwdziałania przemocy z 

uwzględnieniem zasobów infrastruktury pomocowej w lokalnym środowisku (zasoby gminne) i w 

szerszym obszarze (zasoby powiatu, specyficzne miejsca pomocy w systemie oświaty, 

organizacjach pozarządowych itp.), 

− monitorowanie sytuacji rodziny oraz stanu realizacji przez służby ustalonych działań w planie 

pomocy, 

− modyfikowanie planu pomocy w związku ze zmieniającą się  sytuacją członków rodziny, 

− działania edukacyjne – dot. specyfiki i mechanizmów zjawiska przemocy oraz wspierające - w 

stosunku do osób doświadczających przemocy, 

− działania edukacyjne oraz informacyjne i motywujące do pracy w zakresie zmian w funkcjonowaniu 

w relacjach rodzinnych – w stosunku do osób stosujących przemoc, 

− zamykanie procedury Niebieskie Karty – aspekty wypełniające zmaniona podstaw do zamknięcia 

procedury (ustanie przemocy – zrealizowanie planu pomocy; brak zasadności prowadzenia 

działań), 

− monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz zagrożonych przemocą w 

rodzinie (art. 9b ust. 3 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie), ze szczególnym 

uwzględnieniem rodzin, w których prowadzono i zakończono procedurę Niebieskie Karty. 

Prowadzący: Piotr Wojnowski – psycholog,   profilaktyk uzależnień behawioralnych, specjalista i 

superwizor pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie certyfikowany przez Instytut 

Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, trener Treningu Zastępowania Agresji 

– ART certyfikowany przez Instytut Amity,  mediator w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych. 

GRUPA A GRUPA B 

terminy 4 spotkań godziny terminy 4 spotkań godziny 

09 listopada  
10 listopada   
06 grudnia 
07 grudnia 

8:00  - 11:10 

09 listopada  
10 listopada   
06 grudnia 
07 grudnia 

12:00  - 15:10 
 



 

„Praca z dziećmi doświadczającymi przemocy w rodzinie.” 

Wymiar 16 godziny dydaktycznych, realizowanych w ciągu czterech 4-godzinych spotkań on-

line. 

− dziecko jako członek rodziny/świadek przemocy, 

− dziecko jako osoba, wobec której stosowane są zachowania przemocowe, 

− aspekty psychologiczne dziecka krzywdzonego – diagnozowanie,  

− interwencja w rodzinie dot. sytuacji dziecka krzywdzonego – udział dorosłych wspierających 

(członkowie rodziny, osoby bliskie, inne wspierające), 

− kolejno podejmowane działania dla i wobec dziecka: interwencyjne, diagnostyczne, 

określanie planu pomocy, realizacja planu pomocy, 

− rola instytucji w ww. działaniach- interwencyjnych, diagnostycznych, określaniu planu 

pomocy, realizacji planu pomocy ; współdziałanie przedstawicieli instytucji, 

− praca z rodziną, w której jest/są dzieci krzywdzone – działania w stosunku do sprawcy i 

osób wspierających,  

− monitorowanie sytuacji dziecka – relacjonowanie/wymiana informacji między 

przedstawicielami służb i specjalistów w sprawie postępów w funkcjonowaniu dziecka, 

procesie „terapii” (wg określenia w planie pomocy), 

− wpływ relacji w rodzinie  na sytuację psychologiczną i prawną dziecka po zamknięciu 

procedury NK – w tym w sytuacjach okołorozwodowych, konfliktowych rodziców. 

Prowadząca: Izabela Kałka -psycholog, certyfikowany superwizor z zakresu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, interwent kryzysowy, specjalista ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

posiadająca bogate doświadczenie w pracy z rodzinami uwikłanymi w przemoc, zajmuje się 

diagnozą i terapią dzieci krzywdzonych, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystywania 

seksualnego, prowadzi grupy wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie, jest 

członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin 

Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, autorka poradnika dla rodziców i opiekunów „Dzieci 

krzywdzone i wykorzystywane seksualnie” 

 

GRUPA A GRUPA B GRUPA C 

terminy 4 spotkań godziny terminy 4 spotkań godziny terminy 4 spotkań godziny 

20 września  
04 października     
08 listopada  
06 grudnia      

8:00-11:10 

20 września  
04 października     
08 listopada  
06 grudnia      

12:00 - 15:10 

24 września 
5 października 
05 listopada 
03 grudnia  

8:00  - 11:10 
 



 

      „Wybrane zagadnienia prawne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – szkolenie 

pogłębiające.” 

      Wymiar 8 godzin dydaktycznych, realizowany w ciągu dwóch 4-godzinych spotkań on-line  

 

− praktyczna realizacja zapisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ograniczenia 

(np. dot. wydawania nakazu opuszczenia mieszkania, zakazu zbliżania się, zasady 

udostępniania dokumentacji, instytucjom, osobie doznającej przemocy lub jej przedstawicielowi, 

osobie podejrzanej o stosowanie przemocy), 

− właściwe dokumentowanie działań – zabezpieczenia i obowiązki wynikające z RODO 

(Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych),   

− wyzwania w realizacji procedury „Niebieskie Karty” w związku z panującym stanem 

epidemicznym - realizacja zadań bez naruszenia przepisów dot. przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie i uregulowań dotyczących sytuacji pandemii (wyłącznie w sytuacji w której szkolenie 

realizowane będzie w dniu w którym stan epidemii nadal obowiązuje) 

Prowadząca: dr Paulina Wiktorska – doktor nauk prawnych socjolog, coach, psycholog 

społeczny, współpracuje od wielu lat ze Stowarzyszeniem na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie „Niebieska Linia”, prowadzi autorskie szkolenia  i seminaria prawno-psychologiczne dla 

prawników, funkcjonariuszy policji, kuratorów sądowych, psychologów, pracowników pomocy 

społecznej, członkini Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego i Polskiego Towarzystwa 

Kryminologicznego im. Prof. Stanisława Batawii oraz Komitetu Redakcyjnego „Przeglądu 

Więziennictwa Polskiego”, zajmuje się problematyką dotyczącą prawa karnego i polityki 

kryminalnej, w tym zwłaszcza prawem karnym wykonawczym, przestępczością młodocianych, 

przemocą wobec osób najbliższych oraz socjologią prawa. 

GRUPA A GRUPA B GRUPA C 
terminy 2 spotkań godziny terminy 2 spotkań godziny terminy 2 spotkań godziny 

14 września 
15 września 

08:00 – 11:10 
14 września 
15 września 

12:00 – 15:10 
19 października 
20 października   

08:00 – 11:10 

 

  



 

„Działania profilaktyczne - opracowywanie, organizowanie i wdrażanie programów 

profilaktycznych.” 

 Wymiar 8 godzin dydaktycznych, realizowany w ciągu dwóch 4-godzinych spotkań on-line   

− zasady, formy, metody, narzędzia prowadzenia lokalnej diagnozy skali zjawiska przemocy  

w rodzinie, 

− zasady, metody, formy pracy profilaktycznej i edukacyjnej w obszarze przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, 

− tworzenie lokalnych programów profilaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem 

programów skierowanych do dzieci i młodzieży oraz podnoszących kompetencje 

rodzicielskie w rodzinach zagrożonych zjawiskiem przemocy – praca warsztatowa. 

Prowadzący: Adrian Drdzeń – pedagog, Certyfikowany Superwizor z Zakresu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie, Certyfikowany Specjalista w Zakresie Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie (Certyfikat PARPA),  trener warsztatu umiejętności psychospołecznych PTP, praktyk 

pracujący w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach, terapeuta/interwent kryzysowy w 

Centrum Profilaktyki i Psychoterapii Więzi,  rekomendowany trener w zakresie rozpoznawania i 

interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę); certyfikowany 

ekspert treningu relacji przywiązaniowej; praktyk metody Kids’ Skills, współautor innowacyjnej 

metodyki profilaktycznej Kraina Świetlików, posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu 

szkoleń, warsztatów, treningów z zakresu pracy z dzieckiem doświadczającym sytuacji trudnej,  

Członek Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w kadencji 

2017-2020. 

 

GRUPA A GRUPA B 

terminy 2 spotkań godziny terminy 2 spotkań godziny 

13 grudnia  
14 grudnia    

08.00 - 11.10 
13 grudnia  
14 grudnia    

12.00 - 15.10 

 

 


