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„Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
– system i ludzie”
Dębe k. Warszawy 3–5 listopada 2009 roku

DOJAZD SAMOCHODEM

Na terenie ośrodka znajduje się bezpłatny parking

INSTYTUT
PSYCHOLOGII
ZDROWIA
Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Więcej informacji na stronie: www.niebieskalinia.pl

Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

WYKŁADY PLENARNE
3 listopada (wtorek)
14.30–15.30 – prof. n. dr hab. Jerzy Mellibruda – Rola psychologa i psychologii w pracy
zespołów interdyscyplinarnych ds. przemocy w rodzinie
4 listopada (środa)
8.30–10.00 – dr hab. Monika Płatek – Ustawy, rekomendacje i inne uregulowania prawne
pomocne w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
5 listopada (czwartek)
11.00–12.30 – dr Ewa Pragłowska – Problemy z diagnozą kliniczną ofiar przemocy
i terapia PTSD

Ogólnopolskie Pogotowie
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
Instytutu Psychologii Zdrowia PTP
ma przyjemność zaprosić
.............................................…………………………………………………………….

do udziału w ogólnopolskiej konferencji edukacyjno-szkoleniowej

WARSZTATY (3–5 listopada)
Grupa A (16-godzinne)
Piotr Antoniak – Złożone PTSD u dorosłych ofiar przemocy w rodzinie – diagnoza
oraz pomoc psychologiczna.
Mirosława Gorgol-Bujalska – Długoterminowa pomoc dziecku wykorzystywanemu
seksualnie i jego rodzinie – trudności w diagnozie i terapii.
Agnieszka Czapczyńska – Metody arteterapii w pracy terapeutycznej z osobami,
które doświadczyły przemocy domowej.
Renata Kałucka – Grupowe formy pomocy dorosłym ofiarom przemocy.
Agnieszka Rusińska, Marcin Siedlecki – Praca z osobami stosującymi przemoc.
Jak być skutecznym?
Justyna Rzytki-Sroka – Świadomość siebie jako źródło przekształcania trudności
w pracy z klientem doświadczającym przemocy.
Grupa B (8-godzinne)
Ilona Anczarska – Wypalenie zawodowe osób pomagających ofiarom przemocy w rodzinie
i jak mu zapobiegać?
Izabela Banasiak – Jak skuteczniej pomagać wykorzystując współpracę służb czyli mój
udział w zespołach interdyscyplinarnych.
Ewa Chmurska – Wykorzystanie racjonalnej terapii emocji A. Ellisa w pracy ze sprawcami
przemocy.
Krzysztof Sarzała – Intuicja i Twoje zasoby obronne. Prewencja przemocy i agresji. Pomysł
na pracę indywidualną i zajęcia grupowe oraz wskazówki dla dbających o bezpieczeństwo
własne.
Krzysztof Sarzała – Samobójstwo, wskazówki dotyczące interwencji i zarys działań
presuicydalnych.
Krzysztof Sarzała – Bestiariusz, czyli o typologii sprawców przemocy
Alina Prusinowska-Marek – „MAŁY ŚWIADEK” – jak skutecznie chronić i pomagać dziecku
uwikłanemu w przemoc w rodzinie.
Alina Prusinowska-Marek – Organy ścigania i wymiar sprawiedliwości – partner w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Małgorzata Jodko – Sfrustrowany pomagacz? Jak mieć więcej satysfakcji z pracy unikając
typowych błędów i trudności.

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE – SYSTEM I LUDZIE
Konferencja poświęcona jest przygotowaniu do wdrożenia zapisów nowelizacji ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz podnoszeniu kompetencji osób pracujących
w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jednym z ważnych aspektów konferencji jest umożliwienie wymiany informacji pomiędzy członkami zespołów interdyscyplinarnych z całej Polski.
W trakcie konferencji zostaną wręczone:
! Wyróżnienia ZŁOTY TELEFON – osobom, które w ostatnim okresie szczególnie przyczyniły się do zmian społecznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub
ze szczególnym zaangażowaniem stawały w obronie osób krzywdzonych.
Wyróżnienie przyzwane jest przez zespół Pogotowia „Niebieska Linia” na podstawie wniosków zgłaszanych przez środowisko osób i instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem
przemocy.

! Wyróżnienia w plebiscycie POLICJANT, KTÓRY MI POMÓGŁ – policjantom, którzy w
szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej.
Wyróżnienie przyznawane jest przez Kapitułę Konkursu na podstawie zgłoszeń nadsyłanych
przez osoby fizyczne. Konkurs odbywa się pod patronatem Komendanta Głównego Policji.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 26 października 2009 r.
telefonicznie lub faxem 22 824 25 01 lub mailem pogotowie@niebieskalinia.pl
Sekretariat konferencji
Anna Ulatowska, tel. 22 824 25 01, a.ulatowska@niebieskalinia.pl

