
 

 
 

ZAGADNIENIA PORUSZANE W TRAKCIE SEMINARIÓW: 

 

„Przemoc wobec osób zależnych (osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, 

dzieci)”. 

Seminarium pozwolić ma na kształtowanie umiejętności rozpoznawania symptomów 

świadczących o przemocy stosowanej wobec osób zależnych, nawiązywania kontaktu  

z osobami doświadczającymi przemocy i planowanie pomocy z uwzględnieniem specyficznej 

sytuacji osób zależnych.  

Szczegółowy zakres tematyczny powinien obejmować w szczególności następujące 

zagadnienia: 

 Diagnoza sytuacji osób krzywdzonych zależnych w kontekście zjawiska przemocy  

w rodzinie (osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, dzieci)  

 Czynniki zwiększające prawdopodobieństwo wystąpienia przemocy wobec osób 

zależnych. 

 Rola przedstawicieli służb i instytucji w rozpoznawaniu symptomów (współpraca  

z systemem edukacji i  służbą zdrowia) 

 Zasady pierwszego kontaktu z osobą zależną doznającą przemocy. 

 Specyfika sytuacji osób zależnych doświadczających przemocy w rodzinie,  

w szczególności ich potrzeby w obszarze bezpieczeństwa oraz pomocy socjalnej, 

prawnej i psychologicznej. 

 

PROWADZĄCY: mgr Marcin Mołoń – psychoterapeuta, socjoterapeuta, coach 

Absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku Psychoprofilaktyka Społeczna. 

Ukończył Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego oraz Szkołę Psychoterapii 

Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Obecnie jest na drodze 

do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 

Prowadzi psychoterapię osób dorosłych i młodzieży w oparciu o nurt psychodynamiczny. 

Na co dzień poza psychoterapią i prowadzeniem szkoleń z zakresu doskonalenia umiejętności 

interpersonalnych dla firm, instytucji i organizacji pozarządowych, zajmuje się 

koordynowaniem działań profilaktycznych w szkołach województwa podkarpackiego, 

realizując autorski program „Profilaktyka tańsza od leczenia”.   
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„Zarządzanie zespołem w procedurze Niebieskie Karty”. 

Seminarium pozwolić ma na zwiększenie skuteczności zarządzania zespołem i efektywności 

pracy Zespołu Interdyscyplinarnego, a także kształtowanie umiejętności wykorzystywania 

potencjału zespołu, umiejętności delegowania zadań. 

Szczegółowy zakres tematyczny powinien obejmować w szczególności następujące 

zagadnienia: 

 Budowanie Zespołów Interdyscyplinarnych - proces grupowy, istota tworzenia 

zespołu oraz etapy jego formowania. 

 Role grupowe, w tym ich charakterystyka i wkład w pracę zespołu, znaczenia ról 

grupowych dla osiągania celów zespołu, ze szczególnym uwzględnieniem 

delegowania zadań zgodnie z kompetencjami członków ZI. 

 Rola oraz znaczenie przewodniczącego w efektywnym funkcjonowaniu ZI 

(przywództwo i kierowanie pracownikami, praca zespołowa, kreatywne 

rozwiązywanie problemów, osobista efektywność, wspieranie i motywowanie  

w zespole, budowanie/rozwijanie współpracy między realizatorami procedury NK,  

innowacje w zarządzaniu zespołami). 

 Znaczenie komunikacji w zakresie skutecznej współpracy w Zespole 

(jak poprawić swoją komunikację - warsztat komunikacyjny, jak usuwać bariery 

komunikacyjne, rola aktywnego słuchania i parafrazy podsumowania i klaryfikacja 

poleceń) 

 Koncentracja na celach (zasada SMART, planowanie zasobów do realizacji zadania, 

uzupełnianie luk w zasobach wewnątrz i na zewnątrz zespołu). 

 Najczęściej występujące zagrożenia w pracy zespołowej (brak zaufania, obawa przed 

konfliktem, brak zaangażowania, unikanie/rozproszenie odpowiedzialności,  

przerzucanie zadań). 

 

PROWADZĄCY: mgr Tomasz Kobylański – psychoterapeuta, socjoterapeuta, coach 

Ukończył Psychoprofilaktykę Społeczną na UR w Rzeszowie. Jest absolwentem Szkoły 

Psychoterapii Psychodynamicznej i Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego  

w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Członek nadzwyczajny PTPd. 

Prowadzi psychoterapię indywidualną i rodzinną oraz oferuję pomoc terapeutyczną osobom 

znajdującym się w kryzysach. Prowadzi grupy terapeutyczne dla dorosłych oraz grupy 

socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży. Jako pierwszy w Rzeszowie prowadził Program 

Korekcyjno-Edukacyjny wg. programu Education Group For Men Who Batter – The Duluth 

Model (2007 r.); obecnie szkoli osoby przygotowujące się do realizacji tych zajęć. Jest pod 

stałą superwizją w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. 

Prowadzi szkolenia miękkie dla firm, instytucji i organizacji pozarządowych. 

 

 


