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SZKOLENIE POPROWADZĄ:
Anna Stolarczuk- pedagog resocjalizacyjny i opiekuńczy, trener, mediator sądowy, terapeuta uzależnień, społeczny kurator sądowy,
były asystent rodziny, przewodnicząca KRPA, ukończyła studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie prowadzonego przez
Stowarzyszenie „Niebieska Linia”.

Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów: tematycznych dla Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołów Interdyscyplinarnych, funkcjonariuszy publicznych, przedstawicieli placówek
oświatowych i wielu innych, z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym interwencji kryzysowej i realizacja procedury
„Niebieskie Karty”, przeciwdziałania mobbingowi w pracy, przedsiębiorczość

i

kompetencji zawodowych, umiejętności

psychospołecznych w tym Trening Zastępowania Agresji w pracy z osobami dorosłymi uzależnionymi od alkoholu, Trening
zastępowania Agresji w pracy z młodzieżą pochodząca z rodzin z problemem alkoholowym, zajęć o charakterze profilaktycznym dla
dzieci, młodzieży i dorosłych. Ukończone liczne kursy i szkolenia w tym: praca z trudnym klientem, przeciwdziałanie narkomani w
środowisku lokalnym, Pomoc psychologiczna dla dzieci z problemem alkoholowym - wpływ traumy na rozwój dziecka, Dialog
Motywujący, Działania służb i instytucji na rzecz pomocy ofiarom przemocy, działania Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz tworzenie lokalnych programów profilaktyki i rozwiązywania Problemów alkoholowych, rola władz samorządowych
w kształtowaniu lokalnej polityki w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, działania interwencyjne wobec osoby stosującej
przemoc w toku realizacji procedury „Niebieskie Karty”, Promowanie międzynarodowej współpracy i szkoleń w obszarze przemocy
domowej w ramach europejskiego programu PACT ,kurs przeciwdziałania przemocy w rodzinie organizowany przez PARPA.
Jacek Popów - trener, pedagog resocjalizacyjny, penitencjarysta. Specjalista w obszarze pomocy osobom doznającym przemocy w
rodzinie, interwent systemowy w rodzinie, interwent kryzysowy. Bogate doświadczenie szkoleniowe

z zakresu przeciwdziałania

przemocy, zachowań prospołecznych, asertywności, komunikacji interpersonalnej, uzależnień, pracy ze sprawcą przemocy.
Doświadczenie w pracy z ofiarami przemocy w kryzysie (m. in. psychicznym). Od 2007 r. praca w punkcie dla ofiar przemocy w rodzinie
oraz ze sprawcami przemocy wykazującymi różnorodne zaburzenia zachowań i uzależnienia. Działalność w Stowarzyszeniu na Rzecz
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Praktyk w zakresie prowadzenia grup wsparcia dla osób doświadczających
przemocy w rodzinie, programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. Wieloletnie doświadczenie zawodowe
w pracy terapeuty

i wychowawcy w zakładzie karnym (przez 6 lat pełnił funkcję wychowawcy w oddziale dla skazanych z

niepsychotycznymi zaburzeniami osobowości). Aktywne metody pracy, doskonałe podejście, profesjonalizm potwierdzony
certyfikatami i referencjami.
Jarosław Polanowski - ekspert w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ponad 40 letnie doświadczenie w zawodzie, prawnik,
Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie, w stanie spoczynku", laureat wyróżnienia "Prawnik pro Bono" za 2013r. i członek
Kapituły tego wyróżnienia, członek Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, ekspert i współpracownik Państwowej Agencji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz licznych organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką przemocy w
rodzinie, konsultant projektu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, pracownik punktów informacyjno –
konsultacyjnych dla ofiar przemocy

w rodzinie, kawaler Orderu Białej Wstążki przyznawanej mężczyznom za wspieranie kobiet, od

wielu lat prowadzący działalność dydaktyczno szkoleniową.
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PROGRAM SZKOLENIA
„Zadania gminy i innych instytucji w zakresie profilaktyki uzależnień

oraz przeciwdziałania przemocy w środowisku lokalnym”
skierowany jest do przedstawicieli:
Urzędów Miast i Gmin, Prezydentów/Burmistrzów/Wójtów, przewodniczących KRPA, Pełnomocników ds. Profilaktyki i RPA,
członków i kandydatów do KRPA, osób, które należą do interdyscyplinarnych zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w
rodzinie, kierowników OPS, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, policjantów, strażników miejskich, przedstawicieli
służby zdrowia, kuratorów, pracowników PCPR, przedstawicieli oświaty: dyrektorów, pedagogów/psychologów szkolnych,
pracowników świetlic oraz innych specjalistów zainteresowanych
tematyką szkolenia.
16 październik 2018r (wtorek)
od 14:00

Zakwaterowanie

18:30 – 19.30

Kolacja
17 październik 2018r. (środa)

07:30 – 08:30

Śniadanie

08:30 – 10:30

Uzależnienie od alkoholu, narkotyków, dopalaczy – istota zjawiska
1. Nadużywanie alkoholu jako problem społeczny - krótka charakterystyka zjawiska problemowego
stosowania alkoholu na podstawie aktualnych statystyk.
2. Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym.
3. Modele oraz trendy używania nielegalnych substancji psychoaktywnych w Polsce.
a. fizjologiczne oddziaływanie narkotyków na organizm
b. kryteria ryzykownego i szkodliwego zażywania narkotyków
c. objawy uzależnienia- psychologiczne mechanizmy uzależnienia
d. rodzaje strategii interwencji w przypadku ryzykownego i szkodliwego zażywania narkotyków.
Nowość! ! Ustawodawstwo Polskie w zakresie przeciwdziałanie narkomanii i dopalaczy- najnowsze zmiany!
4. Czynniki inicjujące „pierwsze wzięcie”.
5. Problem narkomanii w środowisku lokalnym- wczesne rozpoznanie oraz diagnoza:

a. pierwsze sygnały wskazujące na zażywanie
b. prezentacja atrap narkotyków
c. omówienie sposobów wczesnej interwencji
d. najnowsze zagrożenia – dopalacze, popersy i inne– czym się różnią od standardowych,
powszechnie znanych narkotyków
e. jak rozróżnić i jak wykryć, najnowsze trendy w systemach dystrybucji, prezentacja, próbek.
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6. ABC wiedzy na temat dopalaczy:
a. skąd pomysł na produkcję dopalaczy?
b.definiowanie w ujęciu prawnym
c. skład i rodzaje dopalaczy
d.postać i sposób przyjmowania dopalaczy
e. przegląd środków
f. dopalacz=narkotyk? podobieństwa i różnice.

10.30 - 10.45

Przerwa kawowa

10.45 - 13.00

Zadania gminy i innych instytucji w zakresie profilaktyki uzależnień
- interpretacja i zalecenia. A.Stolarczuk
1. Rola i zadania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- przegląd i omówienie.
2. Możliwości współpracy GKRPA i ZI i innych instytucji pomocowych po zmianach w Ustawie
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (możliwości i ograniczenia).
3. Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii - aktualne
zasady wg najnowszych zmian prawnych!
a. podstawa finansowania zadań z zakresu profilaktyki i nowe metody rozwiązywania problemów
alkoholowych i narkotykowych
b.najnowsze wytyczne do tworzenia programów- przykłady
c. Przegląd działań rekomendowanych przez PARPA w ramach tworzenia i realizowania GPPiRPA.
4. Budowa Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- warsztat na bazie
procedury „10 kroków”.
5. Nowość! Procedura tworzenia GPPiRPA- warsztat umiejętności.
6. Omówienie najczęściej popełnianych błędów w zakresie tworzenia GPPiRPA i sposobów ich uniknięcia.
7. Kontrola punktów korzystających z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
8. Ograniczenia fizycznej dostępności alkoholu dla młodzieży, dzieci i innych osób – istota zjawiska.
9. Problematyka ochrony danych osobowych. Możliwości przetwarzania danych osobowych (w tym
wrażliwych) i ich wzajemnej wymiany przez GKRPA , ZI i inne instytucje pomocowe.

13:00- 14:00

Obiad

14.00- 15.45

Motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego. Dialog Motywujący – J.Popów
1. Przymus a ograniczenie zasady dobrowolności - istota procedury zobowiązania do podjęcia leczenia.
a. współuzależnienie rodziny jako przeszkoda w procesie leczenia odwykowego osoby uzależnionej
b. przesłanki rozpoczęcia procedury- case study , wniosek do KRPA
c. prawne ramy postępowania w toku realizacji procedury
d. interpretacja niejasności prawnych- pytania i odpowiedzi.
2. Dialog Motywujący ( założenia metody)
 Definicje Dialogu motywującego
 Metoda Dialogu Motywującego ( techniki pracy i postępowania)
a. dlaczego ludzie się nie zmieniają
b. dlaczego nie zawsze jesteśmy racjonalni i logiczni
c. ambiwalencja jako blokada zmiany
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d. dlaczego ludzie się zmieniają
e. proces wyzwalania motywacji wewnętrznej
f. odruch poprawiania
g. umiejętności komunikacyjne w Dialogu Motywującym – (Narzędzia – OARS)
h. studium przypadku – DM w praktyce.
3. Zbieranie dowodów- źródła, sposób pozyskania, zakres wykorzystania.
4. Kierowanie na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia
od alkoholu i wskazanie rodzaju zakładu leczniczego.
5. Procedura zobowiązania do leczenia a przemoc w rodzinie.
6. Postępowanie KRPA przed sądem- wytyczne w zakresie tworzenia dokumentacji.
7. Szacowana efektywności procedury zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego.
8. Teczka dokumentacji procedury zobowiązania.
9. PARPA w sprawie szczegółów postępowania KRPA w procedurze zobowiązania.
10. Zakres i możliwości współpracy kuratorów, KRPA, policji i innych służb.
11. Kuratorski wywiad środowiskowy w trybie art. 30a Ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
12. Tryb powierzenia sprawowania dozoru kuratorowi przez Kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej
(art. 34. ust.4).
13. Rola kuratora sądowego w kontakcie z członkami rodziny osoby zobowiązanej do poddania się leczeniu
odwykowemu, pozostającymi z nią we wspólnym gospodarstwie domowym.

15:45- 16:00

Przerwa

16.00- 18.00

Przemoc seksualna i inne formy krzywdzenia dzieci wśród osób nieletnich. J.Popów
1. Trudności w rozpoznawaniu przemocy wobec dziecka.
2. Charakterystyka profili sprawców przemocy wobec dziecka.
3. Profil dziecięcej ofiary.
4. Klasyfikacja rodzajów przemocy doświadczanej przez dzieci.
5. Przemoc seksualna wobec dziecka:
- cechy charakterystyczne, oznaki specyficzne i niespecyficzne
- klasyfikacja karna czynów, pedofilia w prawie i psychologii
- przemoc seksualna w Internecie.

6. Skutki doświadczania przemocy:
- Zespół Dziecka Krzywdzonego
- krótko i długoterminowe konsekwencje.

7. Strategie radzenia sobie dziecka z doświadczaniem przemocy.
8. Diagnozowanie przemocy:
- wywiad, obserwacja symptomów i zachowania, rozmowa.

9. Algorytm postępowania specjalisty w przypadku powzięcia informacji o doświadczaniu
przemocy wobec dziecka.

10. Czynniki chroniące dziecko przed krzywdzeniem.
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od 19:30

Uroczysty Wieczór Góralski w Karczmie – czas przy kolacji umili oprawa muzyczna

18 październik 2018r (czwartek)

08:30 – 09:30

Śniadanie

9.30 – 12.00

Praktyczne aspekty interwencji wobec osoby doświadczającej przemocy i sprawcy przemocy J.Polanowski
Blok I. Na temat przemocy w rodzinie- rozumienie zjawisk psychologicznych występujących
w rodzinach z problemem przemocy, jako podstawa kontaktu pomocowego
1. Przemoc w rodzinie- definicja ustawowa, spodziewane zmiany legislacyjne definicji
w zakresie przesłanek prawa materialnego i przesłanek osobowych. Nowość!
2. Procedura Niebieska Karta- spodziewane zmiany Rozporządzenia.
3. Definicja przemocy w rodzinie i definicja przemocy w prawie karnym- różnice i zasadność
definicji.
Blok II. Pomaganie i interwencja- czynniki warunkujące skuteczność interwencji
1. Zawartość przepisów prawa karnego materialnego w definicji przemocy zawartej w art 2.ust
2 Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie:
a. Art 207 kk- nowa wersja przepisu po ostatnich zmianach, historia zaistnienia tego
przepisu w polskim ustawodawstwie karnym Nowość!
b. naruszenie nietykalności cielesnej, pobicie skutkujące rozstrój czynności ciała na okres
poniżej i powyżej dni siedmiu- możliwości zastosowania i środki dowodowe ( zaświadczenia
lekarskie, obdukcje)
c. groźby karalne, zniesławienia, znieważenia, stalking
e. czyny nierządne wobec osoby dorosłej, zagadnienia reakcji prawa na molestowanie
seksualne dzieci
f. stalking oraz mobbing- czy znajdują zastosowanie w definicji przemocy?
g. naruszenie miru domowego

10.45– 11.00

Przerwa kawowa

11.00 – 12.30

Blok II. Pomaganie i interwencja – cd.
2. Przemoc materialna- określenie odpowiadających przepisów Kodeksu Karnego, czy istnieje
potrzeba wprowadzenia przemocy materialnej do definicji przemocy?
3. Taktyka udzielania pomocy prawnej- szybko czy dokładnie? Różnice pomiędzy pomocą
udzielanej osobie dorosłej a dziecku.
4. Portret osobowy osoby doznającej przemocy:
Wstępna diagnoza ułatwiająca udzielenie pomocy prawnej
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a. zespól ostrego stresu pourazowego
b. stany depresyjne
c. blokady upodmiotowione i uprzedmiotowione
d. wypełnienie oczekiwań klienta- osoby doznającej przemocy w rodzinie a taktyka
postępowań prawnych
e. narzędzia karno i cywilno- prawne a diagnoza potrzeb klienta. Nowość!
f. przepisy ICD-10 a pomoc ofierze i sprawcy.
5. Zawiadomienie organów ścigania - które przepisy stosujemy i na jakim etapie postępowania
w oparciu o procedurę Niebieska Karta.
12.30 – 13.30

Obiad

13.30- 15.30

Blok III. Nieletni jako sprawca ofiara
1. Dziecko jako osoba doznająca przemocy w rodzinie.
2. Rodzaje przemocy wobec dziecka- czy może istnieć przemoc nieintencjonalna?
a. skutki przemocy wobec matki dziecka a krzywda dziecka – zespół
nadopiekuńczości ( Munchausena)
b. ICD 10- formy krzywdzenia dziecka.
3. Podmioty krzywdzące dziecko.
a. Odbieranie dziecka- rola sądu i pracownika socjalnego, przedstawicielstwo prawne
dziecka w procedurze NK. Nowość!
4. Przepisy prawa karnego i cywilnego stosowane dla ochrony i pomocy udzielanej dziecku
5. Pomoc uniwersalna- oddzielenie ofiary od sprawcy, narzędzia prawne
6. Rozwód czy separacja?
7. Pomoc prawna przed- rozwodowa, władza rodzicielska, alimenty.
8. Zawiadomienie organów prawnych- podstawa pojęcia niezwłoczności działania.
9. Dziecko jako sprawca przemocy w rodzinie
a. narzędzia prawnej interwencji w procedurze NK.
Blok IV Praktyka pomagania w działaniach służb
1.

Prawnik w kontakcie z ofiarą i sprawcą : sędzia czy aktywny przewodnik? Nowość!

2.

Zatrzymanie sprawcy przemocy - procesowe i nieprocesowe, zagadnienia
odpowiedzialności finansowej Skarbu Państwa za zatrzymanie.

3.

Prawo karne a zabezpieczenie ofiar przemocy, w tym ofiar przemocy w rodzinie
a. zakazy zbliżania się, nakaz opuszczenia lokalu. etc
b. tymczasowe aresztowanie
c. dozory elektroniczne
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d. odwołanie warunkowego zawieszenia wykonania kary i warunkowego
przedterminowego zwolnienia
e. programy terapeutyczno- edukacyjne i terapia dla sprawców przemocy.
4.

Wybrane zagadnienia funkcjonowania grup roboczych i zespołów interdyscyplinarnych
wynikłe w wyniku prezentowania wykładu i w odpowiedzi na pytania słuchaczy.

16:00- 18:00

Czas wolny
Przejazd wozami z zaprzęgiem konnym na Toporową Cyrhlę. Ognisko z kiełbaskami.
Zapisy u organizatora szkolenia najpóźniej do 3 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia.

19:00 - 20:00

Kolacja – czas podczas kolacji umilą opowieści przewodnika tatrzańskiego.

19 październik 2018 r (piątek)

08:00 - 09:00

Śniadanie

09:00 - 12:00

Czas wolny . Wymeldowanie
- dla chętnych za dodatkową opłatą zwiedzanie malowniczych zakątków Zakopanego (przejazd
autokarami + zwiedzanie piesze z przewodnikiem tatrzańskim).
Zapisy u organizatora szkolenia najpóźniej do 3 dni roboczych przed rozpoczęciem szkoleni
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