
Nazwa szkolenia: Przemoc i cyberprzemoc rówieśnicza – grupa I i II.  

Informacja 

ogólna: 

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy uczestników z zakresu rozpoznawania 

objawów przemocy rówieśniczej a także zwiększenie umiejętności udzielania 

skutecznego wsparcia  dzieciom jej doświadczającym.   

Termin                              

i miejsce 

realizacji: 

Szkolenie realizowane będzie dla dwóch grup szkoleniowych w trybie 

wyjazdowym, w postaci jednego modułu liczącego 2 dni szkoleniowe dla każdej  

z grup w terminach:  

Grupa I:  06 - 07.09.2021 roku, 

Grupa II: 11 - 12.10.2021 roku. 

Szkolenie realizowane będzie w Hotelu Zawiercie, ul. Wierzbowa 6, Zawiercie.  

Grupa docelowa: 
 

Osoby pracujące bezpośrednio z dzieckiem w obszarze systemu wspierania 

rodziny i pieczy zastępczej z terenu województwa śląskiego. 

Liczba miejsc: Dwie grupy - 40 osób (maksymalnie po 20 osób w grupie). 

Zagadnienie 

merytoryczne: 

Program szkolenia składa się z 16 godzin dydaktycznych/  

(2 dni szkoleniowe dla każdej grupy), obejmujących m.in. następujące 

zagadnienia tematyczne: 

 

 Rodzaje przemocy rówieśniczej,  

 czynniki sprzyjające rozwojowi przemocy rówieśniczej, 

 wczesne rozpoznawanie przemocy rówieśniczej, w tym 

cyberprzemocy, 

 cyberprzemoc – specyfika zjawiska, 

 skuteczne działania profilaktyczne, zapobiegające rozwojowi 

i eskalacji przemocy wśród dzieci i młodzieży, 

 procedury reagowania w sytuacji wystąpienia cyberprzemocy, 

 sposoby pracy ze sprawcami i ofiarami przemocy rówieśniczej, 

 cyberprzemoc w świetle prawa, 

 interwencja w sytuacji wystąpienia przemocy rówieśniczej. 

 

Informacje 

organizacyjne: 

Szkolenie realizowane będzie w trybie wyjazdowym, zgodnie z harmonogramem 

szkolenia, który zostanie przekazany z wyprzedzeniem osobom 

zakwalifikowanym do udziału w formie wsparcia. Organizator zapewnia nocleg, 

pełne wyżywienie, przerwy kawowe, materiały dydaktyczne i biurowe oraz 

profesjonalną kadrę trenerską przez cały czas trwania szkolenia. Szkolenie jest 

całkowicie bezpłatne. 

Informację o wynikach rekrutacji otrzyma każda zgłoszona osoba,  

w ciągu dwóch tygodni od dnia zakończenia zbierania zgłoszeń.  

W zgłoszeniu prosimy o podawanie indywidualnego, czyli bezpośredniego do 



Państwa adresu e-mail (np. poczty służbowej imiennej) zamiast adresu 

ogólnego (np. e-mail sekretariatu instytucji, działu kadr itp.). Znacznie 

ułatwia to komunikację i przyspiesza procedurę rekrutacji na szkolenie. 

Termin i forma 

rekrutacji: 

Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem elektronicznego formularza 

dostępnego na stronie:  

http://rekrutacja.rops-katowice.pl/form_2021_power/zgloszenie.php, który po 

wydrukowaniu i podpisaniu należy dostarczyć pocztą do siedziby ROPS wraz z 

oświadczeniem uczestnika projektu (RODO) w nieprzekraczalnym terminie do 

dnia 19 lipca 2021 roku.  

Dodatkowych 

informacji 

udziela: 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 

Zespół ds. realizacji projektu pn. „Doskonalenie kompetencji kadr systemu 

wspierania rodziny i pieczy zastępczej”. 

Tel. (32) 730 68 59 

e-mail:  szkolenia_power@rops-katowice.pl 

Zasady 

uczestnictwa: 

Zasady uczestnictwa w szkoleniach określono w Regulaminie uczestnictwa                            

w formach wsparcia organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. „Doskonalenie 

kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”. 
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