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Szkolenia i Konferencje „SEMPRE” 

serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu 
 
 

Wybrane zadania i kompetencje GKRPA. 
 Diagnoza, pomoc i interwencja – przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie 
 

TERMIN I MIEJSCE: 

• 23-26.02.2020r. w Zielonej Górze  
liczba uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń    

• Amadeus Hotel*** 
ul. Jedności 87A  
65-018 Zielona Góra  
https://amadeushotel.pl/  
Klimatyczny butikowy hotel położony jest w samym sercu Zielonej Góry,  
10 minut pieszo do Rynku Głównego. Położenie hotelu w sercu miasta pozwala na swobodne 
zwiedzanie. 

ADRESACI: 
 
Program został przygotowany w szczególności dla przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin, w tym 
Wójtów/Burmistrzów/Prezydentów, przewodniczących Komisji RPA, Pełnomocników ds. Profilaktyki i RPA, członków i 
kandydatów na członków GKRPA, a także dla Przewodniczących i członków Interdyscyplinarnych Zespołów ds. 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kierowników OPS, pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów, strażników 
miejskich, przedstawicieli służby zdrowia, dyrektorów i pedagogów szkolnych, pracowników punktów konsultacyjnych oraz 
innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia 
 
WYKŁADOWCY: 
Joanna Graniger - Prezes Fundacji DOBROSTAN, od 1997 r. kierownik Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Socjoterapeutycznej dla Dzieci i 
Młodzieży „Pępek” Fundacji ETOH, pedagog, trener, terapeuta. Ukończone Studia Wyższe Magisterskie na Wydziale Pedagogiki UW, 
Studium Pomocy Psychologicznej Instytutu Psychologii Zdrowia, Od 2004r. trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Ukończony 
Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej dla Dzieci z Rodzin z Problemem Alkoholowym. Prowadzący zajęcia w Instytucie Profilaktyki Społecznej 
i Resocjalizacji UW  w Warszawie.  Konsultant Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ukończone 2 lata Szkoły 
Psychoterapii Behawioralno – Poznawczej CBT w Warszawie.   
Sylwester Lewandowski – członek Zespołu Ekspertów PARPA ds. Lokalnych i Regionalnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, policjant Wydziału Prewencji w Komendzie Miejskiej Policji w Grudziądzu, ukończył I stopień Studium 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Stowarzyszenia „Niebieska Linia” w  Warszawie. Przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Grudziądzu, członek Zespołu Interdyscyplinarnego w Grudziądzu, trener programu korekcyjno-edukacyjnego 
Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego dla osób stosujących przemoc - „Bez Przemocy”. 
Agnieszka Machnowska - zastępczyni kierowniczki Pogotowia "Niebieska Linia" ds. klinicznych, psycholożka, psychoterapeutka, 
trenerka. Absolwentka psychologii klinicznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, Szkoły Treningu i Warsztatu 
Psychologicznego Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA oraz kursów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (CTSR) i 
Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuje w nurcie 
integracyjnym. Certyfikowana specjalistka ds. pomocy ofiarom przemocy w rodzinie i superwizorka w zakresie przemocy. Kieruje Studium 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie. Prowadzi konsultacje indywidualne, zajęcia 
edukacyjne dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie i grupy rozwoju osobistego.  
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SZKOLENIE 
Wybrane zadania i kompetencje GKRPA. 

 Diagnoza, pomoc i interwencja – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 
 
Termin szkolenia: 23-26.02.2020r. w Zielonej Górze 
Miejsce szkolenia: Amadeus Hotel***, ul. Jedności 87A, 65-018 Zielona Góra, https://amadeushotel.pl/    

HARMONOGRAM SZKOLENIA 
DZIEŃ 1(23.02.2020r.) - NIEDZIELA 
Do godz.14.00 – Przyjazd, zakwaterowanie 
 
DZIEŃ 2 (24.02.2020r.) - PONIEDZIAŁEK 
07.00 – 09.00– Śniadanie 
Przemoc w rodzinie – ujęcie psychologiczne – prowadzenie Agnieszka Machnowska: 
09.00 – 10.30    

1. Przemoc w rodzinie – konflikt a przemoc, rozróżnienia diagnostyczne 
2. Czynniki ryzyka sprzyjające powstaniu przemocy 
3. Uzależnienie jako czynnik sprzyjający wystąpieniu przemocy 
4. Formy przemocy wobec dzieci i dorosłych 

10.30 – 11.00 Przerwa kawowa 
11.00 – 13.00  

5. Zjawiska charakterystyczne dla relacji ofiary ze sprawcą – cykle przemocy, teoria wyuczonej bezradności, zjawisko prania 
mózgu, efekt psychologicznej pułapki, syndrom Sztokholmski 

6. Trójkąt dramatyczny Karpmana – wybawca/prześladowca/ofiara 
13.00– 14.00  Obiad 
14.00 – 15.30  

7. Role dzieci wychowujących się w rodzinie alkoholowej 
8. Syndrom DDA i DDD – dorosłych dzieci wychowywanych w rodzinie alkoholowej i rodzinie dysfunkcyjnej z problemem 

przemocy 
9. Wpływ doświadczeń DDA i DDD na tworzenie rodziny i związków w dorosłym życiu 
10.  

19.00 Kolacja uroczysta czas umila oprawa muzyczna DJ 
 
DZIEŃ 3 (25.02.2020r.) - WTOREK 
07.00 – 09.00 –Śniadanie 
Funkcjonowanie dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym – prowadzenie Joanna Graniger: 
09.00– 10.30    

1. Mechanizmy obronne u dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym. 
a. Schemat poznawczy u dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i jego wpływ na zachowanie w sytuacji trudnej. 

Przedstawienie koncepcji w ujęciu poznawczym. 
b. Analiza ról w rodzinie oraz przedstawienie koncepcji pomocy. 
c. Doświadczenie korygujące jako czynnik terapeutyczny w procesie pomocy dziecku 

10.30 – 11.00 Przerwa kawowa 
11.00– 13.00    

2. Uraz – jak towarzyszyć dziecku z doświadczeniem traumy 
a. Analiza traumy. 

13.00– 14.00  Obiad 
14.00 – 15.30   

3. Rola dorosłego w koncepcji pomocy dziecku. Praktyczne wskazówki 
16.00 Wycieczka z przewodnikiem po Zielonej Górze 
19.00 Kolacja  
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DZIEŃ 4 (26.02.2020r.) - ŚRODA 
07.00 – 09.00– Śniadanie, wykwaterowanie do 12.00 
 
Zadania i kompetencje GKRPA – prowadzenie Sylwester Lewandowski: 
09.00– 10.30    
I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. 
II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony 

przed przemocą w rodzinie. 
III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i 

przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży – w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a 
także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących  w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i 
socjoterapeutycznych. 

10.30 – 11.00 Przerwa kawowa 
11.00– 13.00    
IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 
V. Instytucja zobowiązania do leczenia odwykowego: 

1. omówienie przesłanek do wszczęcia procedury zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu, 
2. omówienie etapów procedury, w tym udział gminnej komisji w posiedzeniu Sądu, 
3. przetwarzanie danych osobowych w procedurze zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu w oparciu o wykładnię 

UODO wyrażoną pismem z dnia 03.10.2019r. 
VI. Wszczęcie kontroli w punkcie sprzedaży/podawania alkoholu na podstawie: 

1. ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 z późn. zm.), 
2. ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 

z późn. zm.). 
VII. Rodzaje kontroli. 
VIII. Podjęcie czynności kontrolnych. 
IX.  Zakres kontroli 
X. Sprzeciw przedsiębiorcy. 
 
13.00– 14.00  Obiad 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
KOSZT SZKOLENIA: 1290 zł od Osoby.  

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

- certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia sygnowany przez Wykładowców 
- zakwaterowanie wraz z wyżywieniem 

- 3 noclegi ze śniadaniem, (pokoje 2- osobowe, pokoje 1 osobowe dodatkowo płatne) 
-3 obiady, 2 kolacje w tym 1 uroczysta, serwis kawowy  

 - wycieczkę pieszą z przewodnikiem 
DOJAZD WE WŁASNYM ZAKRESIE. 

PARKING PŁATNY DODATKOWO WG CENNIKA HOTELU. 
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Karta zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu 
 (Prosimy wypełnić drukowanymi) 

 

Temat szkolenia 
Wybrane zadania i kompetencje GKRPA.   Diagnoza, pomoc i interwencja – 

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie   

Data szkolenia 23-26.02.2020r. – Zielona Góra 
 

1. Imię i nazwisko  
Zawód wykonywany  

2. Imię i nazwisko  
Zawód wykonywany  
      3 .Imię i nazwisko  
Zawód wykonywany  

Dane do faktury* 

 
 
 
 
 
 

 
 

Oświadczamy, że szkolenie jest finansowane ze środków publicznych 
 
 

………………………… 
Data 

..................................…… 
Podpis 

 

 
Warunki uczestnictwa w szkoleniu  

1. Organizatorem szkolenia jest Szkolenia i Konferencje „SEMPRE”, zwane dalej "SEMPRE”  2. Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, zestaw materiałów 
szkoleniowych, koszty noclegów przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Cena nie obejmuje kosztów przejazdów, kosztów parkingu.3. Warunkiem 
uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego poprzez fax 22 398 86 39 lub poprzez e-mail: biuro@szkolenia-sempre.pl 4. O przyjęciu na 
szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. SEMPRE zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista uczestników w danym terminie szkolenia będzie 
już zamknięta oraz w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby osób. 5. Sempre  zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu na 3 
dni przed terminem szkolenia.6.W przypadkach określonych w punkcie 4 i 5, wszelkie kwoty wpłacone tytułem zapłaty za udział w szkoleniu zostaną zwrócone w 
całości w ciągu 14 dni od daty przekazania stosownej informacji do uczestnika szkolenia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy strony uzgodnią, że wpłacona kwota zostanie 
zaliczona na poczet zapłaty za udział uczestnika w szkoleniu w innym terminie. 7. Należność za uczestnictwo w szkoleniu należy uregulować najpóźniej na 7 dni 
przed rozpoczęciem szkolenia na konto bankowe SEMPRE: 26 1600 1198 0002 0023 2122 3001. 8. Rachunek / Faktura VAT zostanie doręczona uczestnikowi 
w trakcie szkolenia lub przesłana pocztą na adres wskazany w formularzu zgłoszenia. Rachunek / Faktura VAT jest wystawiana tylko na dane wskazane na formularzy 
zgłoszenia. Nie ma możliwości zmiany tych danych po wystawieniu rachunku / faktury VAT. 9. Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 21 lub wiecej dni przed 
planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciażeń finansowych, pod warunkiem przesłania informacji o rezygnacji z udziału w 
szkoleniu w formie listu, faksu fax 22 398 86 39 lub poprzez e-mail: biuro@szkolenia-sempre.pl. Decydująca jest data wpływu oświadczenia o rezygnacji do SEMPRE. 
10. Z zastrzeżeniem pkt 11, w przypadku zgłoszenia rezygnacji na mniej niż 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, SEMPRE zastrzega sobie 
prawo do wystawienia noty obciążeniowej w wysokości 60% ceny szkolenia tytułem kary umownej oraz potracenia kwoty powstałej w ten sposób należności od 
kwoty wcześniej uiszczonej tytułem zapłaty za szkolenie. W przypadku jeżeli zapłata nie została wcześniej uiszczona, kary umowne są płatne w terminie 14 dni od 
daty wystawienia noty obciażeniowej. 11. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w szkoleniu na mniej niż 5 dni robocze przed planowanym terminem 
rozpoczęcia szkolenia, SEMPRE  zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia, tak jak za należycie wykonane szkolenie. Wcześniej wpłacone kwoty nie podlegają w 
tej sytuacji zwrotowi. 12. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w programie szkolenia oraz do zmian trenerów prowadzących dane szkolenie. 13. 
SEMPRE będzie rozpatrywać wyłącznie reklamacje dotyczące szkoleń otrzymane w formie pisemnej w terminie do 14 dni od daty zakończenia szkolenia. Reklamacje 
otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane. 14. Przesłanie do SEMPRE wypełnionego formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych 
Warunków uczestnictwa oraz z zawarciem umowy pomiedzy SEMPRE a uczestnikiem szkolenia (w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych) lub firmą (w przypadku 
osób prawnych). Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne także ze zgodą na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjnych i 
marketingowych zgodnie z przepisami art. 28 ust. 3 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 w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych). 
 
 

KOSZT SZKOLENIA: 1290 zł od Osoby.  

 
………………………… 

Data 
..................................…… 

Podpis 

 


