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Zapraszamy na szkolenie dla osób zainteresowanych pracą ze sprawcami
pnzemocy domowej!

Oferujemy szkolenie przygotowujące nie tylko do realizacji programu
ko rekcyj no-ed u kacyj nego, ale ta kże prezentujące prog ramy tera peutyczne

dla osób stosujących przemoc

zgod n ie z założen iam i Na rodowego Prog ra m u P rzeciwd ziałania P rzemocy w
Rodzinie na lata 2014-2020.

Kozystamy znaszych 8-|etnich doświadczeń w realizacji autorskiego programu korekcyjno-

edukacyjnego na osób stosujących przemoc, uzupełnionego o oddziaływania terapeutyczne

(podejmowane po zakończeniu programu korekcyjno-edukacyj nego).

Cele szkolenia: nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie:

-diag nozy wzor ca stosowan ia przemocy,

-interwencji wobec osób stosujących przemoc,

-motywowania do podejmowania zmian w kierunku niestosowania pzemocy i udziału w

prog ramach korekcyj nych, ed ukacyj nych i terapeutycznych,

-określenia potzeb osób stosujących pruemoc w zakresie działań pomocowych,

-pzygotowywan ia i real izowa nia zĄęć korekcyj no-edukacyj nych,

-prowadzenia zajęć terapeutycznych (dla osób wymagających takich oddziaływań).

Miejsce realizacji: siedziba Centrum ,,Progres" w Koluszkach.

Czas tnrania zajęć - 100 godzin dydaktycznych (całe szkolenie) lub 50 godzin dydaktycznych

(d la osób za i nteresowa nych r ealizaĄą wyłączn ie p ro9 ram u korekcyj n o-ed u ka cyj neg o)

OrganizacjazĄęć:4 zjazdy 3-dniowe, (2 pt-ndz i 2 pn-śr), razw miesiącu. Planowany początek

ząęć -kwiecień 2015.Terminy zostaną podane po zakończeniu naboru. lstnieje takźe

możliwość odbycia stażu w Centrum ,,Progres" (w okresie sierpień-październik).

Odbiorcy: osoby pracĄącelzamiezające pracować ze sprawcami pzemocy, członkowie

zespołu interdyscyp|inarnego ds. pzeciwdziałania przemocy oraz grup roboczych (wymagane

wykształcenie wyzsze w zawodach związanych z szeroko rozumianym udzielaniem pomocy
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psychologicznej lub posiadanie ceńyfikatu specjalisty w zakresie pzeciwdziałania przemocy w

rodzinie. Dla osób uczestniczących tylko w l części szkolenia- równiez praca w zawodzie

kuratora sądowego.

6. Liczebność grupy odbiorców: do 18 osób.

7, Metoda pracy: warsztat,

8. Koszt: 900 zł (50 godz.-szkolenie dla osób zainteresowanych wyłącznie realizacją programu

korekcyjno-edukacyjnego) lub 1840 złlos. (całe szkolenie). Cena zawiera dydaktykę, materiały

szkoleniowe, serwis kawowy, ubezpieczenie NNW uczestników. Zapewniamy noclegi i obiady

(za dodatkową opłatą),

9. Prowadzący zajęcia: zespoł specjalistów (psycholog, specjalista ds. przeciwdziałania

pęemocy w rodzinie, terapeuta uzależnień, seksuolog, prawnik, psychoterapeuta, psychiatra),

doświadczonych w pracy z osobami stosującymi przemoc domową.

10.Założenia i modele pracy: podejście integracyjne, łączące założenia i metody BSFT, dialogu

motywacyj nego, terapi i poznawczo-behawioralnej i h uma n istycznej.

11 . Szczegołowa tematyka szkolenia:

l część szkolenia-sesja l (25 h)- analiza własnych postaw wobec osób stosujących przemoc,

diagnozowanie wzorca stosowania pzemocy, sprawcy pżemocy seksualnej wobec dorosłych

oraz wobec dzieci -pońret psychologiczno-seksuologiczny, intenłencja i pomoc psychologiczna

sprawcom pżemocy, warunki i kierunki pracy intenrencyjnej, korekcyjnej iterapeutycznej z
osobami stosującymi pzemoc w relacjach dorosły-dorosły oraz dorosły-dziecko, określanie

potrzeb w zakresie programu pomocowego, 
"typ" 

sprawcy przemocy a podejmowanie wobec

niego działań korekcyjnych iterapeutycznych, przepisy i procedury prawne oraz środki

zapobiegawcze stosowane wobec osób stosujących przemoc,

l część szkolenia-sesja ll (25 h)- założenia, konstrukcja itreści programów korekcyjno-

edukacyjnych, wymagania stawiane realizatorom, motywowanie sprawców do zaprzestania

stosowania p]zemocy oraz do udziału w działaniach korekcyjnych, edukacyjnych i

terapeutycznych, formułowanie kontraktu, realizacja poszczególnych elementów programu,

ewaluacja programu.

ll część szkolenia-sesja ! (25 h)- trening terapeutyczny własny.

ll część szkolenia- sesja ll (25 h|- przyczyny stosowania pzemocy: zaburzenia psychiczne i

neurologiczne, brakiuńielętności interpersonalnych i intrapsychicznych, deficyty w zakresie
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obrazu siebie, niedostateczne kompetencje wychowawcze, destrukcyjne wzorce rodzinne i

środowiskowe, doświadczanie pżemocy, zaburzenia w sfeze seksualnej, trauma,

nierozwiązane konflikty. Określenie indywidualnych potrzeb klienta w zakresie terapii. Kierunki

pracy i metody terapeutyczne: farmakoterapia, terapia seksuologiczna, terapia psychologiczna,

treningi umiejętnościwychowawczych, społecznych i intrapsychicznych, praca nad budowaniem

poczucia własnejwańości, pra€ nad traumą, poządkowanie doświadczeń osobistych, praca

nad uświadamianiem sobie konfliktów i ich rozwiązaniem, praca nad konstruktywnym

pełnieniem ról, Prezentacja wybranych metod i technik w procesie grupowym i indywidualnym.

12. Nabór: Zgłoszenia drogą elektroniczną, faksem lub pocztą, w terminie do 13.03.2015r
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