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Szkolenia i Konferencje „SEMPRE” 

serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu 
 
Współpraca i współdziałanie GKRPA i ZI w obszarze 

problemów alkoholowych i problemu przemocy.  
Niebieska Karta – praca z ofiarą i sprawcą przemocy 

 
TERMIN I MIEJSCE: 

 
• 14-17.06.2020r. w Mrągowie 

liczba uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń 
• Hotel „Mazuria***”    

ul. Jaszczurcza Góra 28, 11-700 Mrągowo   
http://www.hotelmazuria.pl   

Hotel znajduje się bezpośrednio przy linii brzegowej Jeziora  
Czos w sosnowym lesie Pojezierza Mrągowskiego. 
 

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 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. 
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”. 
Karolina Engelgardt - psycholog, trener kompetencji psychospołecznych, coach pracujący zgodnie ze standardami International Coach 
Federation (ICF), praktyk nurtu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, mediator organizacji. Wcześniej związana ze służbą zdrowia i 
lecznictwem odwykowym, aktualnie jako psycholog obszaru zarządzania zasobami ludzkimi pracuje z klientem indywidualnym, z 
zespołami w organizacji oraz z kadrą kierowniczą.  Zajmuje się zagadnieniami szeroko pojętej psychoprofilaktyki. W pracy dąży do 
optymalnego połączenia skutecznych, angażujących klienta metod pracy z rzetelną wiedzą psychologiczną. Tematyka, którą zajmuje się 
na co dzień to: zarządzanie zespołem i motywowanie podwładnych, autoprezentacja i kreowanie własnego wizerunku, komunikacja 
interpersonalna, negocjacje i mediacje, zarządzenie konfliktem, trening asertywności, radzenie sobie ze stresem oraz wypalenie 
zawodowe. Ma bogate, kilkunastoletnie doświadczanie w pracy z różnorodnymi grupami odbiorców. 
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SZKOLENIE: 
Współpraca i współdziałanie GKRPA i ZI w obszarze problemów 

alkoholowych i problemu przemocy.  
Niebieska Karta – praca z ofiarą i sprawcą przemocy 

 
Termin szkolenia: 14-17.06.2020r. w Mrągowie 
Miejsce szkolenia: Hotel „Mazuria***”, ul. Jaszczurcza Góra 28, 11-700 Mrągowo, http://www.hotelmazuria.pl  

HARMONOGRAM SZKOLENIA: 
DZIEŃ 1(14.06.2020r.) - NIEDZIELA 
Do godz.14.00 – Przyjazd, zakwaterowanie 
 
DZIEŃ 2 (15.06.2020r.) - PONIEDZIAŁEK 
07.00 – 09.00– Śniadanie 
 
Współpraca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołów Interdyscyplinarnych. 
Problem alkoholowy, a zjawisko przemocy w rodzinie – prowadzenie Sylwester Lewandowski: 
9.00– 10.30    

1. Uzależnienie od alkoholu, w tym: 
• wzory spożywania alkoholu, 
• rola ruchów samopomocowych. 

2. Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego krok po kroku, w tym występowanie przed Sądem. 
 

10.30– 11.00 Przerwa kawowa 
11.00– 13.00  

3. Zespół Interdyscyplinarny i grupa robocza. Kompetencje i zadania podmiotów zaangażowanych w realizację 
procedury „Niebieskie Karty”. 

4. Przemoc w rodzinie, w tym: 
• zjawisko przemocy w rodzinie oraz sytuacja psychologiczna osób doznających przemocy w rodzinie. 

 
13.00– 14.00  Obiad 
14.00– 15.30  

5. Przemoc w rodzinie, w tym: 
• współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych ze szczególnym uwzględnieniem roli 

gminnej komisji,  
• prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
• środki izolacji osoby stosującej przemoc od osoby doświadczającej przemocy, 
• kontakt z osobą stosującą przemoc. 

 
19.00 Kolacja uroczysta, czas umila oprawa muzyczna DJ 
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DZIEŃ 3 (16.06.2020r.) - WTOREK 
07.00 – 09.00 – Śniadanie 
 
Przemoc. Procedura Niebieskiej Karty. Zasady pracy z ofiarą i sprawcą przemocy domowej – prowadzenie 
Agnieszka Olszewska: 
09.00– 10.30    

1. Przemoc, konflikt, przestępstwo znęcania 
2. Rodzaje przemocy, czynniki ryzyka przemocy, skala zjawiska 
3. Sytuacja psychologiczna osób doznających przemocy 
4. Strategie i zachowania osób stosujących przemoc 

 
10.30 – 11.00 Przerwa kawowa 
11.00– 13.00    

5. Zasady pierwszego kontaktu z osobą doświadczającą przemocy w rodzinie i z osobą stosującą przemoc 
6. Pierwszy kontakt z osobą starszą lub niepełnosprawną. 
7. Procedura Niebieskie Karty - rozpoczynanie i kończenie, zasady i metody postępowania 
8. Kompetencje służb w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

 
13.00– 14.00  Obiad 
14.00– 15.30  

9. Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
10. Sytuacja prawna dziecka w rodzinie z probleme przemocy - wybrane zagadnienia 
11. Tajemnica zawodowa i służbowa 

 
16.00 Wycieczka z przewodnikiem po Mrągowie 
19.00 Kolacja 
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DZIEŃ 4  (17.06.2020r.) - ŚRODA 
07.00 – 09.00– Śniadanie, wykwaterowanie do 12.00 
 
Praca z agresywnym i niezrównoważonym klientem – warsztat dla członków GKRPA i ZI– prowadzenie 
Karolina Engelgardt: 
09.00– 10.30  

1. Wyznawania i zagrożenia w codziennej pracy – pojęcie „normalności”, analiza sytuacji trudnych  
z podopiecznymi/ interesantami/ klientami przejawiającymi zachowania wykraczające poza tzw. normę;  

2. Psychologiczna ocena zachowania - praca z casusami; 
3. Zrozumieć agresję – rodzaje, przyczyny, wyzwalacze; 
4. Co mówić? Jak mówić? – komunikacja werbalna i niewerbalna i jej znaczenie w pracy  

z agresywnymi podopiecznymi/ interesantami/ klientami; 
5. Dar strachu i intuicji – o znaczeniu osobistego doświadczenia, odczuwania i kompetencji; 

10.30 – 11.00 Przerwa kawowa 
11.00– 13.00    

1. „Obserwuj – Orientuj się – Decyduj – Działaj”. - Świadomość sytuacyjna, kolory Coopera i ich znaczenie;  
2. Poznanie psychologicznych metod deeskalacji agresji – komunikacja pozwalająca  na opanowanie mocji własnych 

i rozmówcy, prowadzenie rozmowy ukierunkowanej na osiągnięcie współpracy; 
3. Trening umiejętności - warsztat w oparciu o metodę Georga J. Thompsona 

 
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 
Współpraca i współdziałanie GKRPA i ZI w obszarze problemów alkoholowych i 

problemu przemocy.   Niebieska Karta – praca z ofiarą i sprawcą przemocy   

Data szkolenia 14-17.06.2020 r. w Mrągowie 
 

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: 1390 zł od Osoby.  

 
………………………… 

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

Podpis 

 


