STUDIO PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ
Aleja 29 Listopada 39 A, 31-425 Kraków
tel. centrala: 12 636 92 85, 12 636 37 93; fax: 12 626 94 40, 12 626 94 41
www.sps.org.pl sps@sps.org.pl

SPS zaprasza na kolejną edycję szkolenia ONLINE

„Realizacja procedury Niebieskiej Karty i
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w czasach
zagrożenia COVID-19”
SZKOLENIA ONLINE
Terminy:
28.05.2020r. ( czwartek )- godz.10.00 -13.00
lub
04.06.2020r. (czwartek) godz.10.00 -13.00
lub
10.06.2020 (środa) godz.10.00 – 13.00
MAKSYMALNA ILOŚĆ OSÓB NA JEDNYM SZKOLENIU 15-20
Odbiorcy:
Szkolenie skierowane jest do: członków gminnych komisji rozwiazywania problemów alkoholowych,
pełnomocników ds. rozwiazywania problemów alkoholowych, radnych, wójtów, burmistrzów,
prezydentów miast a także do samorządowców odpowiedzialnych za prawidłowe przygotowanie i
realizacje gminnych programów.

Prowadzący:

Agnieszka Olszewska - prawniczka, prawniczka kanonistka, mediatorka rodzinna, trenerka szkoleniowa, superwizorka
przemocy w rodzinie, wieloletnia pracowniczka Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia",
oraz Fundacji Projekt Starsi. Koordynatorka i prawnik w PIK Warszawa - Włochy. Przez wiele lat współpracowała z
organizacjami pozarządowymi (Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Komitet Ochrony Praw Dziecka, Fundacja
Aktywizacja, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej), absolwentka Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, autorka wielu
artykułów i publikacji (m.in. stała współpraca ze "Światem Problemów", "Niebieską Linią", "Wychowaniem w Przedszkolu",
"Emocjami", Studium Prawa Europejskiego). Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, jest członkiem Stowarzyszenia
Mediatorów Rodzinnych. Posiada Certyfikat Specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie (Certyfikat Instytutu
Psychologii Zdrowia PTP), oraz Certyfikat Superwizora przemocy w rodzinie (Certyfikat Instytutu Psychologii Zdrowia PTP),
Doktorantka studiów prawa kanonicznego UKSW, a także doktorantka prawa w INP PAN, studentka III roku psychologii.

”.
Uczestnicy szkolenia otrzymują :materiały szkoleniowe, certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia
sygnowany przez Dyrektora SPS zakresu w oparciu o art. 6 ust. 2 ustawy z o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie.

Ważne! Dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń!
Kontakt : Agnieszka Dudek 660 675 194

Koordynator szkolenia – Aneta Udalska tel.: (12) 636-92-85
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PROGRAM SZKOLENIA:
„Realizacja procedury Niebieskiej Karty i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w
czasach zagrożenia COVID-19.”
1. Prowadzenie procedury Niebieskiej Karty w czasie zagrożenia epidemiologicznego
2. Udzielanie skutecznej pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie w sytuacji zagrożenia
epidemiologicznego
3. Planowane i wdrożone zmiany w obowiązujących przepisach prawnych w odniesieniu do przemocy w
rodzinie

Koszt szkolenia: cena szkolenia wynosi 250 zł od 1 osoby i obejmuje:
- materiały szkoleniowe
- certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia sygnowany przez Dyrektora SPS
Należność za udział w szkoleniu należy przesłać po szkoleniu, po otrzymaniu FV, w terminie 7 dni
Wymagania techniczne: komputer, smartfon lub tablet podłączony do Internetu z prędkością łącza
od 512 KB/sek.
Dostęp do wirtualnego szkolenia zostanie przesłany na adres e-mail Uczestnika szkolenia na 2 dni
przed terminem jego rozpoczęcia.

Koordynator szkolenia – Aneta Udalska tel.: (12) 636-92-85
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU
NAZWA FORMY DOSKONALENIA: „Realizacja procedury Niebieskiej Karty i przeciwdziałania
przemocy w rodzinie w czasach zagrożenia COVID-19.”
TERMIN DO WYBORU:
28.05.2020r. (czwartek )- 10.00- 13.00
04.06.2020r. (czwartek )- 10.00- 13.00
10.06.2020r. (środa)- 10.00- 13.00
L.p.

Imię i nazwisko

(dane prosimy wpisywać drukowanymi literami)

ADRES E-MAIL: _______________________________________________

FAKTURĘ VAT PROSZĘ WYSTAWIĆ:

NABYWCA: _________________________________________

ODBIORCA: ______________________________________

Funkcja

TELEFON KONTAKTOWY ________________________________________

ADRES: _____________________________________________ NIP: ______________________

ADRES: _____________________________________________

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Suprema Lex CSKiS oraz
Studio Profilaktyki Społecznej z siedzibą: Aleja 29 Listopada 39A,
31-425 Kraków, w celu przesyłania treści marketingowych na adres e-mail podany
powyżej w formularzu kontaktowym. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać
cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres email: kierownik@supremalex.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy.
Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Państwa dane nie będą
przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

NIP: _____________________

Oświadczam, iż środki wydatkowane na w/w szkolenie pochodzą w co
najmniej 70% ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach
publicznych.

Pieczęć i podpis Zgłaszającego oraz Instytucji zgłaszającej

Pieczęć i Podpis Zgłaszającego oraz Instytucji zgłaszającej

Koszt szkolenia: cena szkolenia wynosi 250,00 zł od 1 osoby i obejmuje:
- materiały szkoleniowe
- certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia sygnowany przez Dyrektora SPS
Kartę zgłoszenia prosimy przesłać mailem: sps@sps.org.pl do dnia 25.05.2020r.
Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z potwierdzeniem udziału w szkoleniu i akceptacją regulaminu szkoleń
dostępnego na stronie ww.sps.org.pl
Uwaga! Dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
Należność za udział w szkoleniu należy przesłać na konto:
Studio Profilaktyki Społecznej
BNP Paribas Bank Polska S. A. II O/ Kraków, nr rachunku 22 1600 1198 0002 0021 6455 1001
Ważne! W przypadku rezygnacji ze szkolenia w formie pisemnej (email po terminie 18.05.2020r. instytucja lub osoba
zgłaszająca rezygnację ponosi 100% kosztów kwoty szkolenia - niezależnie od powodów rezygnacji

Koordynator szkolenia – Aneta Udalska tel.: (12) 636-92-85

