
  

  
 
 

Harmonogram szkoleń: 
 

„Praca z dzieckiem z rodziny 
uwikłanej w przemoc, aspekty 
prawne wraz z profilaktyką wypalenia 
zawodowego” 

Aspekty prawne w obszarze 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z 
uwzględnieniem ochrony danych 
osobowych. 8h 

Praca z dzieckiem z rodziny 
uwikłanej w przemoc. 8 h 

Praca z dzieckiem z rodziny 
uwikłanej w przemoc. 4 h 

Profilaktyka stresu i wypalenia 
zawodowego wynikającego  
z obciążenia w relacji wspierającej. 4h 

termin 20.10  01.10 17.11 20.11 20.11 

trener Bartosz Strugaru Beata Lutomska Beata Lutomska Beata Lutomska 

„Współpraca w zespołach 
interdyscyplinarnych i grupach 
roboczych oraz aspekty prawne wraz 
z profilaktyką wypalenia 
zawodowego” 

Aspekty prawne w obszarze 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z 
uwzględnieniem ochrony danych 
osobowych. 8h 

Współpraca w zespołach 
interdyscyplinarnych  
i grupach    roboczych. 8h 

Współpraca w zespołach 
interdyscyplinarnych  
i grupach    roboczych. 4h 

Profilaktyka stresu i wypalenia 
zawodowego wynikającego  
z obciążenia w relacji wspierającej. 4h 

termin 16.11 28.09 21.10 21.10 

trener Bartosz Strugaru Beata Lutomska Beata Lutomska Beata Lutomska 

„Praca z rodziną uwikłaną w 
przemoc w kontekście chorób 
psychicznych członków rodziny, 
aspekty prawne wraz z 
profilaktyką wypalenia 
zawodowego” 

 

Aspekty prawne w obszarze 
przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie, z uwzględnieniem ochrony 
danych osobowych. 8h 

Praca z rodziną uwikłaną 
w przemoc w kontekście 
chorób psychicznych 
członków rodziny. 8h 

Praca z rodziną uwikłaną 
w przemoc w kontekście 
chorób psychicznych 
członków rodziny. 4h 

Profilaktyka stresu i wypalenia 
zawodowego wynikającego  
z obciążenia w relacji wspierającej. 
4h 

termin 26.10 19.11 24.11 24.11 

trener Agnieszka Olszewska Beata Lutomska Beata Lutomska Beata Lutomska 
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„Programy profilaktyczne – jak 
tworzyć i realizować,  
wraz z aspektami prawnymi oraz 
profilaktyką wypalenia 
zawodowego” 

 

Aspekty prawne w obszarze 
przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie, z uwzględnieniem 
ochrony danych osobowych. 8h 

Programy profilaktyczne – 
jak tworzyć i realizować. 
8h 

Programy profilaktyczne 
– jak tworzyć  
i realizować. 4h 

Profilaktyka stresu i wypalenia 
zawodowego wynikającego  
z obciążenia w relacji wspierającej. 
4h 

termin 01.10  29.10 29.09 30.09 30.09 

trener Agnieszka Olszewska Paweł Antoniak Paweł Antoniak Paweł Antoniak 

„Realizacja zadań z zakresu 
przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie zgodnie z wytycznymi 
ministra właściwego do spraw 
zabezpieczenia społecznego – 
szkolenie wprowadzające”. 
(Szkolenie to skierowane jest dla 
nowych członków ZI/GR i zostanie 
zrealizowane w Krakowie). 

 

Profilaktyka przemocy, zasady 
prowadzenia oddziaływań 
uprzedzających wystąpienie 
zjawiska przemocy, Zjawisko 
przemocy w rodzinie oraz sytuacja 
psychologiczna osób doznających tej 
przemocy, zachowania osób 
stosujących przemoc w rodzinie i 
możliwość pomocy,  

Współpraca w zespołach 
interdyscyplinarnych  
i grupach roboczych, 
Prawne aspekty 
przeciwdziałania 
przemocy 

Etapy pracy z osobami doznającymi przemocy w rodzinie  
i stosującymi przemoc w rodzinie, Przemoc wobec dziecka, 
Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych 

termin 18.11 22.10 23.11 

trener Bartosz Strugaru Beata Lutomska Beata Lutomska 
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