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Bezpłatne szkolenie: 

Organizacje pozarządowe w systemie wsparcia 

osób doświadczających przemocy w rodzinie 

 

Ogólne założenia i intencje szkolenia 

Szkolenie kierowane jest do osób, które w ramach działalności  swojej organizacji mogą 

stykać się ze zjawiskiem przemocy w rodzinie.  

Szkolenie ma na celu pogłębienie zrozumienia specyfiki różnorodnych zadań i przygotowanie 

do lepszej współpracy osób, grup inicjatywnych, organizacji pozarządowych, niezbędne w 

planowaniu i udzielaniu pomocy osobom doznającym przemocy domowej. 

Szkolenie ma charakter podstawowy i w założeniu stanowi wstęp do uzyskiwania 

i doskonalenia umiejętności w zakresie specjalistycznego wsparcia osób pokrzywdzonych 

przemocą, jak np.: przeprowadzanie interwencji, pomoc psychologiczna dla osób 

pokrzywdzonych przemocą. 

Układ merytorycznej treści szkolenia jest następujący: 

 charakterystyka zjawiska przemocy w rodzinie; 

 analiza mitów i stereotypów społecznych związanych z przemocą domową; 

 zasady pierwszego kontaktu z dorosłą ofiarą przemocy w rodzinie wraz z diagnozą sytuacji i 

potrzeb osób doznających przemocy; 

 problemy psychologiczne osób uwikłanych w przemoc domową, dynamika interakcji 

pomiędzy ofiarą i sprawcą, 

 rozpoznawanie, wskazówki dla pomagających;  

 aspekty prawne przemocy w rodzinie – przepisy chroniące ofiary przemocy (zgodnie ze 

znowelizowaną ustawą); 

 współdziałanie służb i organizacji pozarządowych, inicjowanie i prowadzenie wspólnych 

działań oraz zasady tworzenia, budowania i funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych 

 „Niebieskie Karty” dla policji, pomocy społecznej, gminnych komisji ds. rozwiązywania 

problemów alkoholowych, oświaty, służby zdrowia, a organizacje pozarządowe;  

 rozwijanie współpracy organizacji pozarządowych i służb w budowaniu lokalnego systemu 

wsparcia dla ofiar oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 
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Grupa szkoleniowa 

Cykl szkoleniowy przeznaczony jest dla osób związanych lub zainteresowanych działalnością 

trzeciego sektora: wolontariuszy organizacji pozarządowych/instytucji, grup nieformalnych, członków 

grup inicjatywnych z terenu Sosnowca. 

Ilość osób w grupie nie będzie przekraczać 15 osób. 

 

Metodyka szkolenia 

Metodyka szkolenia zawiera wyłącznie elementy aktywizujące (trening, warsztaty, symulacje, twórcze 

analizy). Dzięki temu uczestnicy szkolenia (przyjęto założenie, że uczestnikami są osoby związane z 

działalnością prospołeczną) będą mieli możliwość aktywnej wymiany umiejętności 

i wiedzy, co w efekcie pozwoli określić ich wspólne zasoby w kontekście lokalnym. 

Czas szkolenia 

Szkolenie składa się z 2 dni po 6 godzin (zegarowych). 

Proponowany system szkolenia: 2 spotkania. 

Proponowany okres realizacji szkolenia – 19.08.2011 do 20.08.2011r. 

Godziny szkolenia: 9
00

 - 15
00

 

Miejsce szkolenia 

Szkolenia odbywać się będą w sali szkoleniowej Sosnowieckiego Centrum Organizacji 

Pozarządowych – Sosnowiec, ul. Plac Kościuszki 5. 

Jak skorzystasz na tym TY i Twoja organizacja? 

Absolwenci szkolenia mogą zostać animatorami i współrealizatorami lokalnego programu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz terenowymi współpracownikami Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zakończenie szkolenia kończy się 

uzyskaniem zaświadczenia rekomendowanego przez Zespół ds. Standaryzacji Wsparcia Społecznego 

i Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

 

Szkolenie poprowadzi psycholożka z wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami 

doświadczającymi przemocy w rodzinie. 

 

Zapisy na szkolenie przyjmowane są poprzez wysłanie ankiety zgłoszeniowej na adres 

ad.wps@um.sosnowiec.pl do dnia 16.08.2011r. 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 

(32) 296-23-11 
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