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Blok tematyczny

Treści

Formy i metody pracy

Zjawisko przemocy w rodzinie oraz
sytuacja psychologiczna osób
doznających przemocy, zachowania
osób stosujących przemoc w rodzinie
i możliwości pomocy

⋅ definiowanie przemocy w rodzinie, odróżnienie od zachowań agresywnych
i sytuacji konfliktowych, skala zjawiska,
⋅ przyczyny i źródła przemocy w rodzinie, czynniki ryzyka przemocy, w tym:
płeć, wiek, stan zdrowia, uzależnienia itd.,
⋅ mechanizmy psychospołeczne towarzyszące przemocy, cykle przemocy,
⋅ skutki doświadczania przemocy w rodzinie (indywidualne, społeczne),
⋅ profilaktyka przemocy – możliwości i zasady prowadzenia oddziaływań
uprzedzających wystąpienie zjawiska przemocy,
⋅ portret psychologiczny osób doznających przemocy; omówienie procesu
wtórnej wiktymizacji i syndromu wyuczonej bezradności,
⋅ obraz psychologiczny osób stosujących przemoc, ich strategie postępowania
zmierzające do usprawiedliwiania swego zachowania,
⋅ możliwości pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie (etapy
pomagania – interwencja, pomoc psychologiczna, interwencja kryzysowa,
terapia itd.),
⋅ oddziaływanie wobec osób stosujących przemoc w rodzinie (programy
oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, programy psychologicznoterapeutyczne, działania karne itd.).

Warsztat,
mini-wykład,
prezentacja
multimedialna

Etapy pracy z osobami doznającymi
przemocy w rodzinie i stosującymi
przemoc w rodzinie

⋅ diagnoza sytuacji i stopnia zagrożenia osób doświadczających przemocy,
⋅ diagnoza przyczyn występowania ze strony sprawcy zachowań
przemocowych,
⋅ diagnoza potrzeb członków rodziny z problemem przemocy – w tym osób
doznających przemocy (dorosłych, dzieci, osób starszych
i niepełnosprawnych) oraz osób stosujących przemoc – prezentacja dobrych
praktyk,
⋅ metody interwencji,
⋅ udzielanie wsparcia i pomoc psychoterapeutyczna, prawna, socjalna,
pedagogiczna, z zachowaniem zasad podmiotowości i dobrowolności
w korzystaniu ze środków oddziaływania,
⋅ monitorowanie sytuacji rodzin z problemem przemocy,

Warsztat, case study,
praca z arkuszem
diagnostycznym,
algorytmami
postępowania służb
w przypadku
podejrzenia przemocy
w rodzinie, ćwiczenie
konstruowania planu
pomocy rodzinie,
prezentacja dobrych

przykładów
praktycznych
rozwiązań;

Liczba godzin
dydaktycznych
2 godz.

4 godz.

Przemoc wobec dziecka

Przemoc wobec osób starszych
i niepełnosprawnych

Współpraca w zespołach
interdyscyplinarnych i grupach
roboczych

⋅ analiza trudnych przypadków zgłaszanych przez uczestników szkolenia.

elementy superwizji
przypadku

2 godz.

⋅ diagnoza sytuacji dziecka/dzieci doświadczającego /doświadczających
przemocy w rodzinie,
⋅ dziecko krzywdzone,
⋅ dziecko jako świadek przemocy w rodzinie,
⋅ pomoc psychologiczno-pedagogiczna, prawna dziecku krzywdzonemu
⋅ metody interwencji w przypadku przemocy stosowanej wobec dzieci przez
osoby najbliższe,
⋅ postępowanie z rodzicami i innymi osobami dorosłymi stosującymi przemoc
wobec dzieci,
⋅ rola przedstawicieli służb i instytucji w rozpoznawaniu symptomów
krzywdzenia dziecka i przeprowadzaniu interwencji,
⋅ konieczność wysłuchania dziecka i w miarę możliwości uwzględnienia jego
zdania w toku ustalania praw dziecka przez organy władzy publicznej oraz
osoby odpowiedzialne za dziecko,
⋅ monitorowanie sytuacji dziecka dotkniętego problem przemocy w rodzinie,
⋅ diagnoza i postępowanie w przypadku przemocy seksualnej wobec dziecka.

Warsztat,
case study,
mini- wykład

2 godz.

Wykład on-line
z elementami
warsztatowymi

2 godz.

⋅ skala zjawiska przemocy w rodzinie wobec osób starszych
i niepełnosprawnych,
⋅ diagnoza sytuacji osób krzywdzonych zależnych od innych – w oparciu m.in.
o czynniki ryzyka przemocy,
⋅ szczególne potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych w obszarze
bezpieczeństwa oraz pomocy socjalnej, prawnej i psychologicznej,
⋅ monitorowanie sytuacji rodzin z problemem przemocy w rodzinie z osobą
starszą lub niepełnosprawną.
⋅ uprawnienia, kompetencje, zadania poszczególnych służb,
⋅ praca zespołów interdyscyplinarnych,
⋅ powoływanie i metodyka pracy grupy roboczej,
⋅ czynniki wpływające na podniesienie skuteczności pomocy dla osób
doznających przemocy,
⋅ realizacja procedury „Niebieskie Karty”, w tym m.in. sposób prowadzenia
rozmów z osobami doznającymi i stosującymi przemoc, wskazówki dotyczące
wypełniania formularzy „Niebieskie Karty”, zakres i sposób dokumentowania

Warsztat,
case study,
mini-wykład, przykłady
dobrych praktyk

2 godz.

Warsztat, mini-wykład
z prezentacją
multimedialną,
analiza przypadków,
film, dyskusja,
dzielenie się dobrymi
praktykami w zakresie
funkcjonowania
zespołów

4 godz.

Prawne aspekty przeciwdziałania
przemocy

prowadzonych spraw w ramach procedury oraz zasady wymiany informacji
pomiędzy służbami, umiejętność dokonania oceny co do zasadności
wszczęcia procedury „Niebieskie Karty” – rozróżnienie przemocy od
zachowań agresywnych i sytuacji konfliktowych,
⋅ koordynacja podejmowanych interdyscyplinarnie działań,
⋅ metody interwencji w przypadku przemocy w rodzinie stosowanej wobec
osób starszych i niepełnosprawnych, problemy i trudności związane
z prowadzeniem ww. interwencji, możliwości ich przezwyciężania.

interdyscyplinarnych
i pracy grup roboczych

⋅ omówienie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020 r., poz. 218), aktów wykonawczych do
ustawy oraz Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na
lata 2014-2020 oraz Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie przyjętego na kolejną perspektywę czasową,
⋅ omówienie przepisów karnych, w szczególności rodzajów przestępstw do
których najczęściej dochodzi w rodzinie (z podkreśleniem, że przestępstwo
znęcania się w rodzinie, zgwałcenia, uszkodzenia narządu ciała poniżej
siedmiu dni jest ścigane z urzędu a nie na wniosek pokrzywdzonych),
omówienie formularza „Niebieska Karta B” w odniesieniu do kolejnych
nowelizacji przepisów prawa karnego;
⋅ podstawowe zagadnienia prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz cywilnego
korelujące ze sprawami dotyczącymi przemocy w rodzinie i wykonywania
władzy rodzicielskiej; możliwości oddziaływań prawnych wobec osób
z zaburzeniami psychicznymi i uzależnieniami,
⋅ podstawy prawa medycznego, w tym zagadnienia dotyczące zasad udzielania
świadczeń zdrowotnych ofiarom przemocy, zachowania tajemnicy
medycznej, wydawania zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju
uszkodzeń ciała związanych ze stosowaniem przemocy,
⋅ kwestie związane z ochroną danych osobowych w sprawach dotyczących
przeciwdziałania przemocy w rodzinie - ochrona danych osobowych, zasady
udostępniania danych (w oparciu o Ustawę z dnia 21 lutego 2019 r.
o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych) i wymiana informacji pomiędzy
służbami – w ramach procedury Niebieskie Karty,

Wykład z prezentacją
multimedialną,
elementami
warsztatowymi
(dyskusją, case study)

6 godz.

⋅ zagadnienia prawne związane z nakazami opuszczenia mieszkania przez
sprawcę przemocy w rodzinie, w tym:
⋅ uprawnienia Policji do wydania wobec osoby stwarzającej zagrożenie
dla życia lub zdrowia osoby dotkniętej przemocą w rodzinie nakazu
natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania lub
zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia –
art. 15aa i następne ustawy o Policji,
⋅ procedura wydania nakazu natychmiastowego opuszczenia mieszkania
lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia przebieg postępowania, czynności obligatoryjne i fakultatywne, treść
policyjnego nakazu opuszczenia lokalu, wykonanie nakazu
i konsekwencje jego wydania dla postępowania karnego, cywilnego
i procedury „Niebieskie Karty”, kontrola wykonania, sposób i terminy
zaskarżenia,
⋅ przebieg postępowania o opróżnienie przez sprawcę przemocy
wspólnie zajmowanego mieszkania z uwzględnieniem zmian w Kodeksie
postępowania cywilnego w brzmieniu obowiązującym od dnia
30 listopada 2020 r. – podmioty uprawnione do złożenia wniosku,
omówienie nieprocesowego trybu postępowania, koszt złożenia
wniosku (bezpłatność postępowania i egzekucji), treść wniosku, treść
postanowienia sądowego, natychmiastowa wykonalność
postanowienia, możliwość ustanowienia przez sąd zabezpieczenia,
⋅ pomoc prawna dziecku krzywdzonemu, procedura interwencyjnego
odbierania dziecka, reprezentacja dziecka w procedurze „Niebieskie Karty”,
⋅ odpowiedzialność służb za niepodejmowanie działań w sytuacji przemocy
w rodzinie,
⋅ przygotowywanie wybranych pism procesowych – m.in. wniosku o podjęcie
czynności procesowych przez sąd opiekuńczy, zawiadomienia o podejrzeniu
popełnienia przestępstwa, wniosku o przyznanie świadczenia czy zasiłku itd.

