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Jedyna taka ofeńa w kĘu- specjalnie na 17-lecie Centrum ,,Progresn'! Szkoleniewrazz
długim bezpłatnym wsparciem ekspeńów!
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Mieisce realizacji: do ustalenia.

Termin realizacji: do ustalenia,

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

Zl, inne zainteresowane osoby.

llość godzin szkoleniowych: 24 (3 dni).

MoŻliwe warianty organizacyine: szkolenie 3-dniowe (dzień po dniu) lub 3 spotkania po 8 godz,.

dydaktycznych (w odrębne dni).

Metoda pracy: seminaryjno-warsztatowa,

cele szkolenia:

- zwiększenie wiedzy uczestników na temat wykozystywania seksualnego dzieci,

-wzrost umiejętnoŚci diagnozowania wyzejwymienionego zjawiska oraz interwencjiw przypadku

podejzenia molestowania

-zwiększenie kompetencji w zakresie wsparcia wykozystywanego dziecka i rodziny

BlokitemaĘczne:
(2 h) ,,Rozwój psychoseksualny dziecka"

(2 h) ,,Definicja iformy przemocy seksualnej wobec dzieci (wewnątz oraznazewnątv rodziny)"

(2 h) 
"ldentyfikacja 

czynników ryzyka wykozystania seksualnego"

(2 h) ,,Specyfika uwikłania dziecka w przemoc seksualną"

(2 h) ,,Objawy doświadczania pżemocy seksualnej"

(2 h) ,,Sprawcy przemocy seksualnej wobec dzieci-charakterystyka i implikacje intenłencyjne"
(2 h) ,,Rozpoznawanie przemocy seksualnej u dzieci-metody itechniki diagnozy"

(2 h) ,,Emocje pomagaczaw związku z ujawnieniem przemocy seksualnel orazw pracy z dzieckiem

molestowanym seksualńie"

):,
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(2 h) ,,Pienłszy kontakt z dzieckiem doświadczającym płzemocy seksualnej"

(2 h) ,,Zasady intenrencjiw przypadku podejzenia molestowania seksualnego dziecka"

(2 h) ,,Opracowywanie planu pomocy dziecku i rodzinie"

(2 h),,RealizaĄa programu pomocy dziecku i rodzinie"

Prowadzący: Paweł Nowak, psycholog, specjalista w zakresie przeciwdziałania pzemocy w rodzinie

(certyfikat PARPA) , pracujący od wielu lat w obszaze pzeciwdziałania przemocy w tym z dziećmi

doświadczaj ącym i pżemocy, biegły sądowy psycholog.

Koszt: 4490 zł dla grupy ok. 12-18 osób (w przypadku 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, spoządzenie
sprawozdania zawieĘącego wyniki ewaluacji szkolenia, dojazd trenera, konsultacje z ekspeftem po

szkoleniu (aż do 30 dni po realizacji szkolenia). Cena od osoby- 490 zł-blok 3 dni lub 54O a-
realizacja w 3 odrębnych terminach.
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