
„Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym”  
 

Termin szkolenia*/terminy szkoleń* 
 

I szkolenie: 14-16 września 2021 r. 
II szkolenie: 18-20 października 2021 r. 
III szkolenie: 25-27 października 2021 r.  
IV szkolenie: 22-24 listopada 2021 r. 

Terminy poszczególnych zajęć - sesji  
(jeśli dotyczy) 

I szkolenie: 14-16 września 2021 r. 
II szkolenie: 18-20 października 2021 r. 
III szkolenie: 25-27 października 2021 r.  
IV szkolenie: 22-24 listopada 2021 r. 

 
Godziny 
zajęć              
(od – do) 

 
Bloki zajęć 
Tematyka szczegółowa 

 
Metody 
realizacji(wykłady, 
warsztaty, inne) 

 
Liczba 
godzin 

 
Imię i nazwisko 
trenera 

Dzień I 

8:00-9:30 1.Profilaktyka w ujęciu 
definicyjnym 
2. Rodzaje profilaktyki 
3. Profilaktyka przemocy: 
    - czynniki chroniące 
    - czynniki ryzyka 
4. Zasady, metody i formy pracy  
    profilaktycznej i edukacyjnej 

wykład 2 Jolanta Kopacz 
Teresa Wagner-
Tomaszewska 

9:30-9:45 Przerwa  

9:45-10:30 5. Konflikt, agresja a przemoc -  
    charakterystyka i rodzaje 
6. Zjawisko przemocy w 
rodzinie z problemem 
alkoholowym: 
    - konsekwencje 
doświadczania przemocy 
    - konsekwencje stosowania 
przemocy,  
    - triada przemocy 
 

wykład 1 Jolanta Kopacz 
Teresa Wagner-
Tomaszewska 

10:30-11:15 7. Wchodzenie w role 
„sprawca, ofiara i wybawiciel” - 
ćwiczenie 

warsztat 1 Jolanta Kopacz 
Teresa Wagner-
Tomaszewska 

11:15-11:45 Przerwa  

11:45-13:15 8. Praktyczne podejście do 
omawianych  
     zagadnień: 
     - prezentacja filmu 
„Rozmowa z osobą       
doświadczającą przemocy” 
    - ćwiczenie warsztatowe 

warsztat 2 Jolanta Kopacz 
Teresa Wagner-
Tomaszewska 



Dzień II 

8:00-9:30 1. Alkohol a przemoc:  
   - specyfika problemów rodzin 
z problemem alkoholowym, w 
których występuje przemoc  
2. Sytuacja psychologiczna: 
     - osób doświadczających 
przemocy w rodzinie 
    - osób stosujących przemoc w 
rodzinie 

warsztat 2 Jolanta Kopacz 
Teresa Wagner-
Tomaszewska 

9:30-9:45 Przerwa  

9:45-11:15 3. Etapy pracy z osobami  
     doświadczającymi przemocy: 
     - kto może doświadczać 
przemocy 
     - przemoc wobec osób z 
niepełnosprawnością 
     - przemoc wobec dziecka – 
sytuacja dziecka   
doświadczającego przemocy w 
rodzinie alkoholowej 

warsztat 2 Jolanta Kopacz 
Teresa Wagner-
Tomaszewska 

11:15-11:45 Przerwa  
11:45-13:15 4. Etapy pracy z osobami 

stosującymi przemoc 
5.  TSR czyli Terapia 
Skoncentrowana na  
     Rozwiązaniach: 
     - zasady 
     - sposób przeprowadzenia 
6. Praktyczne podejście do 
omawianego zagadnienia – 
projekcja filmu „Rozmowa z 
osobą stosującą przemoc” 

warsztat 2 Jolanta Kopacz 
Teresa Wagner-
Tomaszewska 
 

Dzień III 
8:00-9:30 1. Interwencja w środowisku 

zagrożonym przemocą 
     rodzinie 
2. Przemoc w ujęciu prawnym 
3. Obowiązek zawiadomienia o 
zaistnieniu     
    przemocy 

warsztat 2 Jolanta Kopacz 
Teresa Wagner-
Tomaszewska 
 

9:30-9:45 Przerwa 

9:45-11:15 4. Procedura „Niebieskie 
Karty”. 
5. Współpraca w zespołach 
interdyscyplinarnych  

warsztat 2 Jolanta Kopacz 
Teresa Wagner-
Tomaszewska 
 



    i grupach roboczych: 
    - zasady dobrej współpracy 
    - zyski z dobrej współpracy 
6. Budowanie lokalnego 
systemu przeciwdziałania  
     przemocy 

11:15-11:45 Przerwa  
11:45-13:15 7. Praktyczne podejście do 

omawianego  
     zagadnienia: 
     - ćwiczenie warsztatowe 
8. Co jeszcze można zrobić by 
zapobiegać przemocy? – 
dyskusja  

warsztat 2 Jolanta Kopacz 
Teresa Wagner-
Tomaszewska 
 

 
 


