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Szkolenia i Konferencje „SEMPRE” 

serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu 
 
 

Dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym i 
problemem przemocy – współdziałanie służb  

– aspekty prawne i praktyczne 
 

TERMIN I MIEJSCE: 

• 24-27.05.2020 r. w Kazimierzu Dolnym  
liczba uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń              

• Hotel „Zajazd Piastowski***”     
Słoneczna 3, 24-120 Kazimierz Dolny 

        http://www.zajazdpiastowski.pl 
Hotel Zajazd Piastowski znajduje się w Kazimierzu Dolnym, w sercu Kazimierskiego  
Parku Krajobrazowego. Hotel położony jest w pobliżu zabytkowego centrum Kazimierza Dolnego,  
w otoczeniu słonecznych wzgórz, sadów i ogrodów. Podczas pobytu Goście mogą zwiedzić rynek i zamek w Kazimierzu Dolnym. 
ADRESACI: 
 
Program został przygotowany w szczególności dla przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin, w tym 
Wójtów/Burmistrzów/Prezydentów, przewodniczący 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: 
 
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.  
Sylwester Góras – certyfikowany specjalista Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych; od 2002 roku członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; Naczelnik 
Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu z zakresem nadzoru nad koordynatorem procedury „Niebieska Karta”; koordynator 
innowacyjnego projektu socjalnego „Zespół Prewencyjny” skierowanego do rodzin z problemem alkoholowym; realizator programów rozwiązywania 
problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych. 
Beata Wieczorek – psycholog, coach akredytowany w ramach SET Coach Accreditation Program, pracujący zgodnie ze standardami Intrenational Coach 
Federation (ICF), konsultant ds. negocjacji sytuacjach kryzysowych, trener Systemu Wczesnej Interwencji w organizacji (SWI),  oligofrenopedagog.  W 
początkowych latach aktywności zawodowej związana z oświatą, pracując z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, od 20 lat  psycholog organizacji z 
bogatym doświadczeniem w psychologii kryminalnej, a także psychologii zarzadzania zasobami ludzkimi, od 11 lat zarządza zespołem. Pracuje z klientem 
indywidualnym, zespołami w organizacji, kadrą kierowniczą. Specjalizuje się w działaniach edukacyjnych i rozwojowych, zwiększających kompetencje 
psychospołeczne, pozwalających na odkrycie indywidualnego potencjału i wykorzystanie go w optymalny dla klienta sposób, prowadzi coaching i mentoring 
dla kadry kierowniczej. Aktualnie zajmuje się głównie tematyką związaną z wykorzystaniem psychologii w procesie zarządzania, w tym: budowaniem 
zespołu i zwiększaniem jego efektywności, motywowaniem pracowników, doskonaleniem miękkich umiejętności kierowniczych w zakresie identyfikowania 
i reagowania na niepożądane zachowania podwładnych (SWI), a także komunikacją interpersonalną, treningiem asertywności, rozwiązywaniem sytuacji 
konfliktowych, przeciwdziałniem wypaleniu zawodowemu, czy rozwijaniem odporności na stres. Drugim obszarem zainteresowań i doświadczeń 
zawodowych jest psychologia kryminalna   
 



                                                                                                                           

Atrium Centrum Al. Jana Pawła II 27        
00 -867 Warszawa  NIP: 6782587659 

tel. +48 22 398 87 90. fax: +48 22 398 86 39      
biuro@szkolenia-sempre.pl 

 

SZKOLENIE 
Dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym i problemem 

przemocy – współdziałanie służb  
– aspekty prawne i praktyczne 

 
Termin szkolenia: 24-27.05.2020r. w Kazimierzu Dolnym 
Miejsce szkolenia: Hotel „Zajazd Piastowski***”, Słoneczna 3, 24-120 Kazimierz Dolny, http://www.zajazdpiastowski.pl   

HARMONOGRAM SZKOLENIA 
DZIEŃ 1(24.05.2020r.) - NIEDZIELA 
Do godz.14.00 – Przyjazd, zakwaterowanie 
DZIEŃ 2 (25.05.2020r.) - PONIEDZIAŁEK 
07.00 – 09.00– Śniadanie 
 
Współdziałanie  służb i  instytucji – skuteczna pomoc rodzinom w których występuje przemoc i 
nadużywanie alkoholu– prowadzenie Sylwester Góras: 
 
09.00 – 10.30  
Współdziałanie  służb i  instytucji – skuteczna pomoc rodzinom w których występuje przemoc 
 

1. Rola i zadania Zespołu Interdyscyplinarnego w przeciwdziałaniu przemocy 
• Kto powinien wchodzić w skład Zespołu Interdyscyplinarnego ? 
• Zespół Interdyscyplinarny, a Grupa Robocza 
• Uprawnienia i kompetencje członków Zespołu Interdyscyplinarnego/grup roboczych podstawą do opracowania 

planu pomocy rodzinom dotkniętym przemocą , 
• Podejmowanie działań – zapobieżeniem syndromu wyuczonej bezradności u osób wobec których stosowana 

jest przemoc. Pierwszy kontakt z osobą doznającą przemoc, 
• Rola członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w działaniach podejmowanych przez ZI 

 
10.30 – 11.00 Przerwa kawowa 
11.0 – 13.00  

2. Formularz Niebieska Karta jako istotny element w działaniach pomocowych rodzinie z problemem 
alkoholowym 
• Niebieska Karta podstawą do objęcia rodziny procedurą i podjęciem działań w stosunku do członków rodziny z 

problemem alkoholowym, 
• Wypełnienie formularza NK – obowiązek, czy uprawnienie ? -  skutki nie podjęcia czynności, 
• Jak ważne jest prawidłowe wypełnienie formularza NK –  druk, czy źródło informacji ? 
• Zakończenie prowadzenia procedury Niebieskiej Karty: 

- podstawy prawne i faktyczne do zakończenia  
- uzasadnienie zakończenia i jego treść 

• Nie podjęcie czynności lub ich zaniechanie przez osobę, która uzyskała informacje na temat przemocy w 
rodzinie. 

• Pomoc prawna rodzinom w których występuje przemoc – co powinniśmy wiedzieć. 
 

13.00– 14.00  Obiad 
14.0 – 15.30  

3. Realizacja i finansowanie gminnych programów - zobowiązanie do leczenia. 
• podstawowa metoda leczenia osób uzależnionych w Polsce, 
• AUDIT test Rozpoznawania Problemów Alkoholowych – co to jest i do czego się wykorzystuje ? 
• działania podejmowane przez samorząd gminny w zakresie zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej 

dla osób uzależnionych od alkoholu; działalność informacyjna i edukacyjna w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych 
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• pomoc psychospołeczna i prawna rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy  
psychospołecznej i prawnej 

• zobowiązania do leczenia odwykowego:   
o przesłanki do wszczęcia procedury zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu, 
o etapy procedury, w tym udział gminnej komisji w posiedzeniu Sądu,  
o przetwarzanie danych osobowych w procedurze zobowiązania  do poddania się leczeniu odwykowemu  

 
16.00 – Wycieczka z przewodnikiem po Kazimierzu Dolnym 
19.00 Kolacja, czas umila oprawa muzyczna DJ 
 
DZIEŃ 3 (26.05.2020r.) - WTOREK 
07.00 – 09.00 – Śniadanie 
 
Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym i problemem przemocy – prowadzenie Agnieszka 
Machnowska: 
09.00– 10.30  

1. Postawy Polaków odnośnie przemocy wobec dzieci 
2. Mapa krzywdzenia – rodzaje przemocy wobec dzieci 
3. Jak rozpoznawać przemoc wobec dzieci, na co zwracać uwagę? 

 
10.30 – 11.00 Przerwa kawowa 
11.00– 13.00   

4.  Dziecko świadek w rodzinie z problemem alkoholowym 
5. Role dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym 
6. Konsekwencje doświadczania przemocy w dzieciństwie 
7. Założenia modelu pomocy dzieciom z rodzin alkoholowych 

13.00– 14.00  Obiad 
14.0 – 15.30  

8. Dziecko doświadczające przemocy w procedurze „Niebieskie Karty” 
9. Pomoc dorosłym z rodzin alkoholowych (DDA) 

16.00 Czas wolny w Kazimierzu Dolnym 
19.00 Kolacja uroczysta 
 
 
 
 
DZIEŃ 4  (27.05.2020r.) - ŚRODA 
07.00 – 09.00– Śniadanie, wykwaterowanie do 11.00 
 
Skuteczne sposoby radzenia sobie z trudnym klientem w pracy Zespołów Interdyscyplinarnych i Gminnych 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Beata Wieczorek: 
09.00– 10.30    

1. Wyznawania w codziennej pracy - analiza sytuacji trudnych z interesantem i praca z casusami tzw. „trudnego” 
klienta, w nawiązaniu do ich stresogenności 

2. Zrozumieć konflikt  – rodzaje konfliktu i sposoby na skuteczne przeciwdziałanie ich eskalacji 
3. Stresor - reakcja i co dalej? Praca nad pogłębieniem wiedzy na temat przyczyn i konsekwencji doświadczania 

stresorów w środowisku pracy. 
 

10.30 – 11.00 Przerwa kawowa 
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11.00– 13.00    
1. Poznanie technik  - metody deeskalacji emocji własnych i rozmówcy, prowadzenia rozmowy ukierunkowanej na 

osiągnięcie   współpracy 
2. Trening umiejętności – warsztat: 
3. Łagodna perswazja na podstawie metody Georga J. Thompson 
4. Asertywność  - empatyczna stanowczość w ćwiczeniach 
5. Odporność psychiczna a obsługa „trudnego” klienta  - techniki opanowania stresu „tu i teraz” oraz „tam i potem” 

 
13.00– 14.00  Obiad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
KOSZT SZKOLENIA: 1390 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 
Dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym i problemem przemocy – 

współdziałanie służb   – aspekty prawne i praktyczne   

Data szkolenia 24-27.05.2020 r. w Kazimierzu Dolnym 
 

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 w całości 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: 1390 zł od Osoby.  

 
………………………… 

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

Podpis 

 


