
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ zaprasza 

do wzięcia udziału w I edycji 50-godzinnego szkolenia Partner PLUS poświęconego 

doskonaleniu umiejętności pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie.  

Szkolenie ma charakter warsztatowy z elementami mikro edukacji. Opracowane zostało 

w oparciu o Program Edukacyjno-Korekcyjny „Partner” oraz wzbogacone o elementy metod 

zaczerpnięte z terapii systemowej, focusingu relacji wewnętrznych oraz arteterapii. 

Skierowane jest do osób, które zawodowo zajmują się problematyką przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz do tych spośród Państwa, którzy zamierzają w przyszłości 

prowadzić programy korekcyjno-edukacyjne. 

 

Zajęcia prowadzi Agnieszka Rusińska, certyfikowany superwizor w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa 

Psychologicznego (certyfikat nr. 15). 

 

Miejsce szkolenia: Warszawa 

Cena: 1000 zł od osoby (cena obejmuje wszystkie koszty związane z dydaktyką 

i materiałami).Koszty dojazdu, wyżywienia i noclegu pokrywa uczestnik.  

 

Terminy zjazdów: 

zjazd I: 6-8.04.2017 

zjazd II: 11-13.05.2017 

Telefon: 22 824 25 01  

e-mail: szkolenia@niebieskalinia.pl  

 

Więcej informacji na stronie www: 
http://www.niebieskalinia.pl/szkolenia/warsztaty/partner-plus-doskonalenie-umiejetnosci-

pracy-z-osobami-stosujacymi-przemoc-w-rodzinie 
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2. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu mającym na celu naukę 

i doskonalenie metod pracy z osobami stosującymi przemoc wobec bliskich im członków 

rodziny. Zasadniczą treścią tego modułu szkolenia będzie autorski program RODZINA 

(według scenariusza dr Tomasza Głowika). 

Metody i techniki wykorzystywane w programie są podporządkowane jego celom 

i charakteryzuje je duża różnorodność. Pojawiają się w nim bowiem metody i techniki pracy 

właściwe dla Rozmowy/Wywiadu/Dialogu Motywującej/ego, praca na tzw. „wyjątkach", 

która jest właściwa dla terapii BSFT, gestaltowskie ćwiczenie z krzesłem, elementy dramy, 

terapia racjonalno-emotywna A. Ellisa, trening umiejętności, genogram właściwy dla terapii 

systemowej i inne. Ważnym elementem zajęć są także "zadania domowe', które służą 

koncentracji uwagi uczestników programu na procesie zmiany oraz większej aktywności 

własnej.  

Zajęcia prowadzi autor programu dr Tomasz Głowik. 

Miejsce szkolenia: Warszawa 

 

Cena: 1000 zł od osoby (cena obejmuje wszystkie koszty związane z dydaktyką 

i materiałami). Koszty dojazdu, wyżywienia i noclegu pokrywa uczestnik.  

 

Terminy zjazdów: 

zjazd I: 15-17.03.2017 

zjazd II: 26-28.04.2017 

Telefon: 22 824 25 01  

e-mail: szkolenia@niebieskalinia.pl  

 

Więcej informacji na stronie www: 
http://www.niebieskalinia.pl/szkolenia/warsztaty/szkolenie-dla-realizatorow-programu-pracy-

ze-sprawcami-przemocy-w-rodzinie-rodzina 
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