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Jedyna taka oferta w kĘu- specjalnie na 17-!ecie Centrum ,,Progres"! §zkolenie wrazz
długim bezpłatnym wsparciem ekspeńów!

OFE RTA REAL|ZACJ l SPECJALI STYCZN EGO SZKOLEN !A

,, RozPozNAWAN ! E l PRzEc lWDzlAŁAN l E PRzEMocY WoBEc DzlEcl"

Odbiorcy: asystenci rodziny, koordynatorzy, pracownicy socjalni, psycholodzy, pedagodzy, członkowie

Zl, inne zainteresowane osoby,

llość godzin: 24 godz. dydaktyczne,

Czas truvania: 3 dni.

Możliwe warianty organizacyjne: szkolenie 3-dniowe (dzień po dniu) lub 3 spotkania po 8 godz,,

dydaktycznych (w odrębne dni).

cele szkolenia:
. podniesienie świadomości z zakresie czynników spzyjających powstawaniu

zachowań płzemocowych w rodzinie,

. wzrost kompetencji w zakresie rozpoznawania pźemocy, w tym pżemocy

seksualnej wobec dzieci,

' rozwinięcie umiejętności udzielania pomocy iwsparcia ofierze i rodzinie,
. podniesienie umiejętności planowania

pomocy dziecku dotkniętemu przemocą.

efektywnych działań na rzecz

Tematyka:
. Specyfika uwikłania dziecka w pżemoc domową,
. Czynniki sprzyjające pojawieniu się pzemocy w rodzinie,

' Rozpoznawanie objawów świadczących o doznawaniu przemocy przezdzieci,

' Pzemoc seksualna wobec dzieci- trudności diagnostyczne, objawy charakterystyczne i

n iespecyficzne, i nterwencja i pomoc psycholog iczna,
. Formy udzielania wsparcia i pomocy dzieciom uwikłanym w przemoc,

' Działania intenłencyjne oraz planowanie działań pomocowych w ramach zintegrowanego

systemu pomoc/dziecku i rodzinie uwikłanej w przemoc
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Metoda pracy: warsztat.

Prowadzący: Paweł Nowak, Urszula Pecyna, lwona Czenłoniuk_ psycholodzy, pedagodzy i

psychoterapeuci, wieloletni praktycy pracujący z dziećmi i rodzinami uwikłanymi w pzemoc, twórcy i

realizatorzy programów profilaktycznych z zakresu zapobiegania pzemocy wobec dzieci.

Koszt: 4490 ż dla grupy ok, 12-18 osób (w pzypadku realizacji szkolenia w bloku 3-dniowym),

4890 zł dla grupy ok. 12-18 osób (w przypadku realizacji szkolenia w 3 odrębnych terminach)

Cena zawiera dydaktykę, materiały szkoleniowe i zaświadczenia dla uczestników, sporządzenie

sprawozdania zawierającego wyniki ewaluacji szkolenia, dojazd trenera, konsultacje z ekspertem po
szkoleniu (aż do 30 dni po realizacji szkolenĘ. Cena od osoby- 490 zŁblok 3 dni lub 540 zŁ

realizaĄa w 3 odrębnych terminach.


