
Interwencja  wobec
przemocy w rodzin ie  z

problemem alkoholowym

Harmonogram

MIEJSCE:
Wskazane przez

Zamawiającego

1. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie 
Odróżnienie konfliktu od przemocy, statystyki, definicja,
rodzaje, czynniki ryzyka. Praktyczne wskazówki i
przykłady na przypadkach, rozwiązywanie problemów 
związanych z diagnozą zjawiska przemocy w odróżnieniu 
od konfliktu, agresji. 

2. Procedura Niebieskiej Karty. 

3. Rozmowa z osobą doświadczającą przemocy. 
Nawiązanie kontaktu i prowadzenie konstruktywnej 
rozmowy. Przykłady pytań, struktura rozmowy. 

DATA:
Wskazana  przez

Zamawiającego

CENY:
- 3400 zł brutto

(wersja stacjonarna)

- 3100 zł brutto

(wersja on-line)

* w cenę wliczono 15 sztuk

materiałów (druk, długopis, notatnik),

każda kolejna sztuka

6,5 zł brutto

DLA KOGO:
Dla kuratorów zawodowych i społecznych, którzy w 

swojej pracy stykają się  z rodzinami w których 

występują problemy alkoholowe i przemocowe.
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4. Tworzenie planu bezpieczeństwa - praktyczne 

wskazówki do prowadzenie rozmowy z osobą 

doświadczającą przemocy w zakresie ochrony 

przed sprawcą przemocy. 

5. Praca z osobą stosującą przemoc. Typy 

sprawców przemocy – badania. Techniki 

neutralizacji, manipulacji stosowane przez 

sprawców przemocy w rodzinie. Nauka radzenia 

sobie z manipulacjami stosowanymi przez 

sprawców przemocy. Inicjowanie działań w 

stosunku do osób stosujących przemoc; 

Techniki motywacji. Budowanie komunikatu 

interwencyjnego wobec osoby stosującej 

przemocy . Motywowanie do leczenia, udziału w 

zajęciach korekcyjnoedukacyjnych. Przykładowy 

scenariusz rozmowy, wskazówki do 

prowadzenia rozmowy, eliminowanie 

ewentualnych błędów

6. Umiejętność radzenia sobie z emocjami 

towarzyszącymi pracy ze sprawcą i ofiarą 

przemocy. Asertywność, techniki negocjacji.

7. Dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym. 

Diagnozowanie sytuacji dziecka w rodzinie i 

metody wsparcia dzieci doświadczających 

przemocy w rodzinie; Czynniki wskazujące na 

krzywdzenie dziecka. Postawy rodzicielskie 

wpływające na krzywdzenie. Praktyczne 

wskazówki w oparciu o przykłady z praktyki, 

pozwalające na rozpoznanie problemu przemocy 

wobec dzieci. 

8. Praca z osobą uzależnioną- motywowanie do 

leczenia

9. Podejmowanie interwencji w środowiskach 

dotkniętych patologią. Praca warsztatowa – 

wyznaczania celów pracy z rodziną. Praca 

zespołowa, podział zadań.
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