Ramowy harmonogram zajęć w ramach szkolenia pt.:

Współpraca w zespołach interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie i grupach roboczych
MODUŁ I: Praktyczne aspekty funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych ds.
przeciwdziałania przemocy domowej
Dzień I
Wprowadzenie – zagadnienia dotyczące formalnych kwestii funkcjonowania ZI i GR
09.00 – 11:15

Wprowadzenie w funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych.
Wprowadzenie w tematykę przemocy w rodzinie.

11.15 – 11:30

Przerwa kawowa

11.30– 13.45

Zadania przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego i jego członków
Uprawnienia poszczególnych służb

13:45 – 14.15

Przerwa obiadowa

14.15 – 15:45

Zasady współpracy pomiędzy członkami zespołu interdyscyplinarnego.
Prowadzenie dokumentacji Zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych.

Dzień II
Praktyczne aspekty pracy ZI i GR z osobami doświadczającymi przemocy
09.00 – 11:15
11.15 – 11:30

11.30– 13.45
13:45 – 14.15
14.15 – 15:45

Metodyka pracy grup roboczych w kontekście osób doświadczających przemocy w rodzinie.
Realizacja procedury Niebieskie Karty
Przerwa kawowa
Funkcjonowanie osób doświadczających przemocy w rodzinie i planowanie pomocy rodzinie
doświadczającej przemocy w tym przemoc wobec kobiet i wobec osób starszych. Czynniki
wpływające na podniesienie skuteczności pracy grup roboczych w tym obszarze.
Przerwa obiadowa
Specyfika pracy i podejmowania działań pomocowych i interwencyjnych w sytuacji
występowania przemocy wobec dzieci. Zasady podejmowania interwencji w sytuacji zagrożenia
życia i zdrowia małoletnich dzieci i osób zależnych.

Dzień III
Praktyczne aspekty pracy ZI i GR z osobami stosującymi przemoc
09.00 – 11:15

Metodyka pracy grup roboczych w kontekście osób stosujących przemoc w rodzinie.

11.15 – 11:30

Przerwa kawowa

11.30– 13.45

Specyfika funkcjonowania osób stosujących przemoc w rodzinie. Planowanie pracy z osobą
stosującą przemoc w rodzinie w ramach Grup Roboczych

13:45 – 14.15
14.15 – 15:45

Przerwa obiadowa
Kierowanie i motywowanie do udziału w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych przez
Grupy Robocze. Specyfika funkcjonowania programów korekcyjno-edukacyjnych
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Współpraca w zespołach interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie i grupach roboczych
MODUŁ II: Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy
Dzień I
Prawne aspekty wykorzystywane w trakcie prac ZI i GR
09.00 – 11:15

Prawne aspekty ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i Rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie procedury Niebieskie Karty.

11.15 – 11:30

Przerwa kawowa

11.30– 13.45

Kodeks Karny w praktyce w kontekście przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz inne akty
prawne wykorzystywane w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w tym przydatne
zagadnienia prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz cywilnego użyteczne w postępowaniach
wobec rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. Umiejętność przygotowywania pism
procesowych w sytuacjach występowania przemocy w rodzinie. Odpowiedzialność służ za
zaniechanie działań do których są zobowiązane.

13:45 – 14.15

Przerwa obiadowa

14.15 – 15:45

Kodeks Karny w praktyce w kontekście przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz inne akty
prawne wykorzystywane w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w tym przydatne
zagadnienia prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz cywilnego użyteczne w postępowaniach
wobec rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. Umiejętność przygotowywania pism
procesowych w sytuacjach występowania przemocy w rodzinie. Odpowiedzialność służ za
zaniechanie działań do których są zobowiązane.– ciąg dalszys
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