
illi Progre§
ul. 11 Listopada 41,95-040 Koluszki

tel./fax |44|71467 90

tel. kom. 60137 3471
e-mail: pn@progres.atm.pl

www.progres.atm.pl

Jedyna taka ofeńa w kraju- specjalnie na 17-!ecie Centrum ,,Progres"!
Szkolenie wrazz długim bezpłatnym wsparciem ekspertów!

oFERTA REAL|ZACJ l SZKoLEN lA

,,PRAGA Z osoBAM! oRAz RoDzlNAMl UWIKŁANYM|W PRzEMoc DoMoWĄ"

1. Ge! szkolenia: wzrost kompetencji uczestnikow w zakresie prowadzenia intenruenĄi oraz

udzielania pomocy osobom i rodzinom uwikłanym w przemoc

2. Szczegółowa tematyka szkolenia:

,/ przekonania i stereotypy dotyczące pżemocy oraz ich rola w podejmowaniu intenłencji,

./ warunki i kierunki pracy intenłencyjnej i terapeutycznej z osobami doznającymi przemocy i

stosującymi przemoc,

ł pienłszy kontakt z osobą uwikłaną w przemoc domową,

./ Motywowanie do zmiany osób doznających przemocy i stosujących przemoc,

,/ praca z klientem trudnym (zaprzeczĄącym, wycofującym się ze wspołpracy, powracającym do

zachowań pzemocowych),

./ praca z całą rodziną z problemem pzemocy i uzaleznienia.

3. Termin i miejsce realizacji: do ustalenia.

4. Czas trwania zajęć - 8 godzin dydaktycznych (wersja skrocona 6 h)

5. Odbiorcy: członkowie zespołu interdyscyplinarnego ds. pzeciwdziałania p]zemocy oraz grup

roboczych, inne osoby zajmujące się w swojej pracy problematyką pzeciwdziałania przemocy.

6, Liczebność grupy odbiorców: do 20 osób.

7. Metoda pracy: warsztat.

8. Techniki pracy: miniwykład buza mózgow; praca w małych grupach; dyskusja na forum grupy;

elementy psychodramy, prezentacja i omawianie przypadków; praca z materiałami

pomocniczymi; projekcja wideo.

9. Koszt: 29O złlos.lub 1690 złlgrupa. Cena zawiera dydaktykę, materiały szkoleniowe i

zaświadczenia dla uczestników, sporządzenie sprawozdania zawierającego wyniki ewaluacji

szkolenia, dĄazd trenera, konsultacje z ekspertem po szkoleniu (aż do 30 dni po realizacji

\ rutFTEtHA Firmau



§lil Progre§
ul. 11 Listopada 41,95-040 Koluszki

tel./fax (44| 714 67 g0

tel. kom. 60137 3471
e-mail: pn@progres.atm.pl

www.progres.atm.pl

szkolenia). Moźliwa jest również realizaila skroconej wersji szkolenia, realizowanej metodą

seminaryjno-wykładową (6 h dydakt.) w cenie 260 złlos.lub 1390 złlgrupa.

10. Prowadzący zajęcia: Paweł Nowak, psycholog, ceńyfikowany specjalista w dziedzinie

przeciwdziałania przemocy, specjalista terapii uzależnień, pracujący od 20 lat z osobami i

rodzinami dotkniętymi problemem alkoholowym oraz przemocą, ekspeń i konsultant dwoch

lokalnych zespołów interdyscyplinarnych oraz Urszula Pecyna- specjalistka terapii uzależnien,

realizatorka programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc, posiadająca

długoletnie doświadczenie oraz ogromne sukcesy w terapii orazw motywowaniu osób

uwikłanych w przemoc do podejmowania konstruktywnych zmian w zyciu, konsultantka Zl i

KRPA, współautorka wielu programów profilaktycznych i terapeutycznych zzakresu uzależnien

iprzemocy.
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