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SPS serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie: 

„Zadania i kompetencje Zespołu 
Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych 

wobec przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie”. 

 
W programie m.in.: 

 

Psychologiczne uwarunkowania stosowania przemocy w rodzinie, czyli co każdy pracujący  

w tym obszarze powinien wiedzieć o kształtowaniu się zachowań przemocowych  
oraz o osobach stosujących przemoc  

 
 

Jak rozmawiać by pomagać. Bariery komunikacji. Sposoby odkrywania zasobów  

i motywacji mojego rozmówcy, omijanie oporu. 

 

Podstawowe zagadnienia związane z Dialogiem Motywującym. Duch, zasady, procesy 

i narzędzia DM 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – jak działać 

skutecznie. Zjawisko przemocy w rodzinie. Procedury wykorzystywane w celu skutecznego 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

 

Szkolenie odbędzie się w dniach: 

25 – 28 września 2022r. (niedziela - środa) w Juracie  
HOTEL MORSKIE OKO*** 

ul. Wojska Polskiego 59, 84-141 Jurata (www.morskie-oko.com.pl) 
  

 

Odbiorcy: 

Program został przygotowany w szczególności dla: przewodniczących i członków Zespołów Interdyscyplinarnych 

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, kierowników OPS, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, 

policjantów, strażników miejskich, członków i przewodniczących Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych (GKRPA), pełnomocników ds. gkrpa, przedstawicieli służby zdrowia, dyrektorów i pedagogów 

szkolnych, pracowników punktów konsultacyjnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia i 

chcących podnieść ́swoje kwalifikacje w tym zakresie. 

 

SZKOLENIE POPROWADZĄ:  

Katarzyna Łukowska - psycholog kliniczny i prawnik administratywista. Doktorantka psychologii 

na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, przygotowuje pracę doktorską dotyczącą przemocy w 

rodzinie. Członek trzech kadencji Zespołu Monitorujące do spraw Przeciwdziałania Przemocy przy 

Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  Absolwentka dwuletniego Studium Dialogu 

Motywującego, honorowy członek Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej. Członek gminnej 

komisji w  latach 1998 – 2002. Współprowadziła program psychokorekcyjny dla osób stosujących 

przemoc w jednej z warszawskich dzielnic. Współautorka ogólnopolskich badań i raportów 

http://www.sps.org.pl/
http://www.morskie-oko.com.pl/
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25.09.2022 r. (niedziela) 

DZIEŃ PIERWSZY 

26.09.2022r. (poniedziałek) 

DZIEŃ DRUGI 

dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie.  Od ponad 20 lat prowadzi działalność szkoleniowo – 

dydaktyczną.  
 
 

Dorota Jaszczak - Kuźmińska – absolwentka studiów magisterskich z zakresu resocjalizacji oraz 

studiów podyplomowych z psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej. Ukończyła Studium Dialogu 

Motywującego otrzymując tytuł Terapeuty Motywującego. Certyfikowany Specjalista w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Członek Rady ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Od 

ponad 20 lat zaangażowana w realizację przedsięwzięć służących przeciwdziałaniu przemocy w 

rodzinie w tym jako kurator sądowy prowadzący dozoru w rodzinach z problemem przemocy. 

Posiada bardzo bogate doświadczenie w organizacji i prowadzeniu szkoleń m.in. nt. procedury 

„Niebieskie Karty”, oraz kontaktu z osobami stosującymi przemoc i doznającymi przemocy. Autorka i 

współautorka publikacji dotyczących zagadnienia przemocy w rodzinie. Pracuje w Punkcie 

informacyjno- konsultacyjnym dzielnicy Warszawa-Bemowo, gdzie prowadzi konsultacje i grupy dla 

osób doświadczających przemocy. 

Sylwester Lewandowski - Członek Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Krajowego 

Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (Zarządzenie nr 28/2022 Dyrektora KCPU z dnia 

21.04.2022r.), policjant Wydziału Prewencji w Komendzie Miejskiej Policji w Grudziądzu, wieloletni 

koordynator procedury „Niebieskie Karty”; wykładowca uczelni wyższej; powołany na członka Rady 

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom; 

inicjator i współautor projektu socjalnego „Zespół Prewencyjny” realizowanego we współpracy MOPR 

w Grudziądzu i Policji zapewniającego od 5 lat monitoring środowisk zagrożonych przemocą; 

inicjator i współautor działającej skutecznie od 8 lat „Procedury zabezpieczenia dziecka w sytuacji 

kryzysowej”; ukończył I stopień Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Stowarzyszenia 

„Niebieska Linia” w  Warszawie; członek Zespołu Interdyscyplinarnego w Grudziądzu; 

Przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grudziądzu; trener 

programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc. 

 

„Zadania i kompetencje Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup 
Roboczych wobec przeciwdziałania przemocy w rodzinie”- 

program szkolenia: 

 

Przyjazd i zakwaterowanie uczestników od godz. 16.00 w Hotelu Morskie Oko*** 

 

07.00-09.00 Śniadanie   

09.00 Powitanie, rozpoczęcie szkolenia 

09.00-13.00 Prowadzenie Katarzyna Łukowska: 

 

Psychologiczne uwarunkowania stosowania przemocy w rodzinie, czyli co każdy pracujący 

w tym obszarze powinien wiedzieć o kształtowaniu się zachowań przemocowych oraz o 

osobach stosujących przemoc:  

 

http://www.sps.org.pl/


 

 STUDIO PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ SP. Z O.O. 
 

Aleja 29 Listopada 39 A, 31-425 Kraków 
tel. centrala: 12 636 92 85, 12 636-37 93; fax: 12 626 94 40 

www.sps.org.pl, e-mail: sps@sps.org.pl 

Koordynator szkolenia – Agnieszka Dudek tel.: +48 660 675 194, 12 636 92 85 

 

Szkolenie ma na celu pogłębienie wiedzy z zakresu mechanizmów psychologicznych, które 

warunkują powstawanie przemocy domowej. Osoby, które pracują ze sprawcami przemocy w 

procedurze Niebieskiej Karty oraz w nurcie pomocy psychologicznej muszą dobrze rozumieć 

specyfikę przemocy domowej uwzględniającą wpływ czynników 

środowiskowych i osobowościowych. Zrozumienie mechanizmów kształtowania się zachowań 

przemocowych jest również przydatne dla prowadzenia adekwatnych działań profilaktycznych.  

 

 

1. Wpływ środowiska rodzinnego na kształtowanie się zachowań przemocowych – czyli dlaczego  

    krzywdzeni i zaniedbywani w dzieciństwie biją w dorosłości – przegląd koncepcji i badań  

2. Style przywiązanie jako czynnik ryzyka zachowań przemocowych – czyli po co nam (wszystkim!)  

    bezpieczny obiekt przywiązania i jakie są konsekwencje jego braku w dzieciństwie.  

3. Wzmacnianie kompetencji rodzicielskich i modyfikacja postaw rodzicielskich jako element  

    profilaktyki przemocy  

4. Koncepcje psychologiczne i biologiczne wyjaśniające przemoc 

a) Rola wstydu i odrzucenia w kształtowaniu osobowości skłonnej do przemocy 

b) Zależność emocjonalna – czego boją się sprawcy przemocy. 

c) Cechy osobowościowe sprawców przemocy, psychopatologia i prymitywne mechanizmy obronne 

d) Rola mózgu we wzbudzaniu agresji 

e) Czy wszystkiemu jest winny testosteron? 

5. Przemoc i alkolhol  - wspólne mechanizmy  

6. Kulturowe uwarunkowania przemocy wobec kobiet czyli co Arystoteles i Platon mówili o kobietach 

7. Typy sprawców przemocy – analiza na podstawie badań przeprowadzonych w Polsce przez prof.  

     Danutę Rode   

8. Zachowania sprawców oczami ofiary – prezentacja filmu (15 minut) 

9. Czy jest nadzieja na zmianę u sprawców przemocy domowej? Tematy i zasady pracy  
 

13.00-14.00 Pytania i konsultacje indywidualne 

13.00-15.00 Obiad  

15.00-18.00 Czas wolny. Dla chętnych wycieczka z przewodnikiem  

Od 19:30 Kolacja uroczysta z muzyką 
 

27.09.2022r. (wtorek) 
DZIEŃ TRZECI 

 

07.00-09.00 Śniadanie   

09.00-13.00 Prowadzenie Dorota Jaszczak-Kuźmińska: 
 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z dialogiem motywującym jako skuteczną metodą 

pracy z trudnym i niezmotywowanym rozmówcą.  

Jest to taki sposób rozmowy, w którym ”pomagacz” odchodzi od tradycyjnego stania w roli eksperta, 

rezygnuje z udzielania  rad, pouczania, strofowania, konfrontowania. 

Jest to oparty na współpracy styl prowadzenia rozmowy, ukierunkowujący na wprowadzanie zmian 

w życiu. 

 

Program: 

1. Jak rozmawiać by pomagać. Bariery komunikacji. Sposoby odkrywania zasobów i 

motywacji mojego rozmówcy, omijanie oporu. 

 

http://www.sps.org.pl/
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2. Podstawowe zagadnienia związane z Dialogiem Motywującym. Duch, zasady, 

procesy i narzędzia DM 

- Duch DM 

    Partnerstwo – „DM przeprowadza się „dla” osoby i „z” nią”. 

    Akceptacja – to bezwarunkowa wartość, trafna empatia, dowartościowanie, autonomia. 

    Współczucie – postawa współczująca to aktywne wspieranie dobra innej osoby, stawianie, na    

    pierwszym miejscu jej potrzeb. 

    Wydobywanie – „Ty masz to, czego potrzebujesz i razem to znajdziemy”.  

    Wydobywanie polega na odszukaniu mocnych stron klienta i jego zasobów, a nie skupianie się na  

     jego deficytach. 

- Zasady DM 

    Wyrażanie empatii. 

    Wspieranie poczucia własnej sprawczości. 

    Rozwijanie rozbieżności. 

    Podążanie za oporem. 

- Procesy DM 

   Angażowanie. 

   Ukierunkowywanie.  

   Wywoływanie  

   Planowanie, 

- Narzędzia DM 

  O – (Open questions) Pytania Otwarte 

  A – (Affirmation) Dowartościowanie 

  R – (Reflective listening) Odzwierciedlanie 

  S – (Summarizing) Podsumowania 

 

3. Motywowanie do zmiany zachowań.  

- Identyfikacja i wydobywanie Języka Zmiany, unikanie języka podtrzymania, reagowanie na opór  

   oraz rozwijanie ambiwalencji poprzez: 

    - zadawanie pytań wydobywających,  

    - badanie skrajności; 

    - patrzenie w przeszłość; 

    -  patrzenie w przyszłość; 

    - pytania dotyczące celów i wartości; 

    - pytania o informacje zwrotne; 

    - skalę ważności/ufności/gotowości. 

 

4.Transteoretyczny model zmiany Prochaski i DiClemente 

- poznanie faz modelu zmiany – prekontemplacja, kontemplacja,przygotowanie, działanie,    

  podtrzymanie, nawroty 

- stosowanie odpowiednich metod, narzędzi w poszczególnych fazach procesu. 

 

5. Przykłady wykorzystania rozmowy w duchu dialogu motywującego –doznającymi i stosującymi  

    przemoc. 

 

6. Prezentacja filmu 
 

13.00-14.00 Pytania i konsultacje indywidualne 

13.00-15.00 Obiad  

15.00-18.00 Czas wolny.  

Od 19:00 Kolacja  

http://www.sps.org.pl/
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28.09.2022r. (środa) 
DZIEŃ CZWARTY 

 

07.00-9.00 Śniadanie (Wykwaterowanie z pokoi do godziny 11.00 i złożenie bagaży w bagażowni) 

09.00-13.00 Prowadzenie Sylwester Lewandowski 

„Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – jak działać 

skutecznie. Zjawisko przemocy w rodzinie. Procedury wykorzystywane w celu 

skutecznego przeciwdziałania przemocy w rodzinie” 

Dobra oraz efektywna interwencja i pomoc osobom doświadczającym przemocy wymaga 

profesjonalnej wiedzy interdyscyplinarnej popartej doświadczeniem. Dlatego szkolenie oparte jest 

o solidne podstawy prawne i naukowe poparte przykładami konkretnych sprawdzonych działań oraz 

stosowanych lokalnie rozwiązań i procedur. Uczestnicy zdobędą rzetelną wiedzę na temat realizacji 

zadań w związku z podejrzeniem występowania przemocy w rodzinie w ujęciu prawnym oraz 

praktycznego udziału w pracy grupy roboczej. 

• Przemoc w rodzinie jako zjawisko patologii społecznej w ujęciu definicyjnym i prawnym, 

rodzaje przemocy w rodzinie. 

• Zespół interdyscyplinarny i grupa robocza, przydział kompetencji i podział zadań. 

• Informacje i uwagi pokontrolne wojewódzkiego koordynatora Krajowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

• Możliwości wspierania systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach gminnych 

programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

• Prawne aspekty zjawiska przemocy w rodzinie. Tryby ścigania przestępstw, przykłady 

przestępstw na szkodę osób najbliższych. 

• Prawne możliwości izolacji osoby stosującej przemoc od osób doświadczających przemocy, w 

tym zastosowanie „policyjnego” nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie 

zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do 

mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.   

• Ochrona dziecka przed przemocą z wykorzystaniem lokalnych rozwiązań. Przykłady 

interdyscyplinarnej współpracy: procedura zabezpieczenia dziecka; projekty socjalne. 

• Procedura „Niebieskie Karty” krok po kroku od wszczęcia do zakończenia. 

• Cykl przemocy i jego znaczenie dla pracy grupy roboczej. 

• Praca grupy roboczej z osobą doświadczającą przemocy oraz z osobą stosującą przemoc. 

• Praca na kazusach zgłoszonych przez uczestników. 

• Pytania i odpowiedzi. 

13. 00 Podsumowanie szkolenia, wręczenie certyfikatów, zakończenie szkolenia 
od 13.00 Obiad 
 

CAŁKOWITY KOSZT SZKOLENIA wynosi: 1590 zł od 1 osoby. Cena obejmuje: 

- autorskie materiały szkoleniowe, konsultacje, opiekę logistyczną organizatora na miejscu,  

- certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia sygnowany przez Wykładowców w oparciu o art. 6 

ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, oraz z zakresu profilaktyki i rpa, w oparciu o 

wymóg art. 41 ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości (wymóg odbycia przeszkolenia przez 

członków gkrpa) 

 - zakwaterowanie wraz z wyżywieniem- 3 noclegi ze śniadaniem, (pokoje 2- osobowe, pokoje 1 

osobowe dodatkowo płatne 300zł) 

- 3 obiady, 2 kolacje, w tym jedna uroczysta, serwis kawowy, wycieczka z przewodnikiem 

http://www.sps.org.pl/
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DOJAZD WE WŁASNYM ZAKRESIE. PARKING PŁATNY WG CENNIKA HOTELU  

 

…………….………………………….dnia 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU  
 

NAZWA FORMY DOSKONALENIA: „Zadania i kompetencje Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych wobec przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. 
 

TERMIN: 25-28.09.2022r. HOTEL MORSKIE OKO***,  

                                      ul. Wojska Polskiego 59, 84-141 Jurata (www.morskie-oko.com.pl)      

L.p. Imię i nazwisko  
(dane prosimy wpisywać drukowanymi literami) 

Funkcja 

   

   

   

   

   

   

   
 
ADRES E-MAIL: _______________________________________________  TELEFON KONTAKTOWY ______________________ 
 

 FAKTURĘ VAT PROSZĘ WYSTAWIĆ NA: 

 
NABYWCA: _________________________________________    ADRES: _____________________________________________  NIP: _______ 

 

 

ODBIORCA: ___________________________________ ADRES: _____________________________________________  NIP: ________ 
 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Studio 

Profilaktyki Społecznej Sp. z o.o. 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 - mail: 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. 

 

Pieczęć i Podpis Zgłaszającego oraz Instytucji zgłaszającej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _____________________________ 

 

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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

______________________________________ 
 

 

http://www.sps.org.pl/
http://www.morskie-oko.com.pl/
mailto:kierownik@supremalex.pl
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CAŁKOWITY KOSZT SZKOLENIA WYNOSI 1590 zł od Osoby. 

 Cena obejmuje: 
- autorskie materiały szkoleniowe, konsultacje, opiekę logistyczną organizatora na miejscu,  

- certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia sygnowany przez Wykładowców w oparciu o art. 6 ust. 2 ustawy  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, oraz z zakresu profilaktyki i rpa, w oparciu o wymóg art. 41 ust. 4 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości (wymóg odbycia przeszkolenia przez członków gkrpa) 

- zakwaterowanie wraz z wyżywieniem- 3 noclegi ze śniadaniem, (pokoje 2- osobowe pokoje 1 osobowe 
dodatkowo płatne  

300 zł- konieczność wcześniejszego zgłoszenia 
- 3 obiady, 2 kolacje, w tym 1 uroczysta, serwis kawowy, wycieczka z przewodnikiem, korzystanie z basenu 

hotelowego. Parking płatny wg cennika hotelu. Dojazd we własnym zakresie.  
 
 

Kartę zgłoszenia prosimy przesłać e-mailem: sps@sps.org.pl lub faksem: 12 626 94 40 do dnia 

16.09.2022r.  

Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z potwierdzeniem udziału w szkoleniu  

i akceptacją regulaminu szkoleń dostępnego na stronie ww.sps.org.pl 

 

Dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. 
 

Ważne! W przypadku rezygnacji ze szkolenia w formie pisemnej (faksem) po terminie 01.09.2022r. instytucja lub osoba 
zgłaszająca rezygnację ponosi 50% kosztów kwoty szkolenia - niezależnie od powodów rezygnacji, a w przypadku 

rezygnacji po terminie 09.09.2022r. Instytucja lub osoba zgłaszająca rezygnację ponosi 100% kosztów kwoty szkolenia 
- niezależnie od powodów rezygnacji 

http://www.sps.org.pl/
mailto:sps@sps.org.pl

