Harmonogram szkolenia:
„Przemoc wobec osób starszych i niepełnosprawnych”

09:00 – 09:30
09:30 – 10:45

I DZIEŃ SZKOLENIA – psycholog kliniczny, specjalista PPwR
Rejestracja uczestników szkolenia
Przemoc w rodzinie. Skala zjawiska przemocy w rodzinie wobec osób starszych i
niepełnosprawnych.

10:45 – 11:00
11:00– 13:00

przerwa kawowa

13:00 – 13:45
13:45 – 15:15

przerwa obiadowa

15:15 – 15:30
15:30 – 17:30

przerwa kawowa

18:00

kolacja

07:30 – 09:00
09:00 – 10:45

Diagnoza sytuacji osób krzywdzonych zależnych od innych. Czynniki zwiększające
prawdopodobieostwo występowania przemocy wobec osoby starszej i niepełnosprawnej.
Rodzaje przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych.
Psychologiczne skutki agresji.
Dlaczego osoby starsze i niepełnosprawne nie chcą mówid o przemocy w swoim życiu.

II DZIEŃ SZKOLENIA - psycholog kliniczny, specjalista PPwR
Śniadanie
Szczególne potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych w obszarze bezpieczeostwa
oraz pomocy socjalnej, prawnej i psychologicznej.

10:45 – 11:00
11:00– 13:00

przerwa kawowa

13:00 – 13:45
13:45 – 15:15

przerwa obiadowa

15:15 – 15:30
15:30 – 17:00

przerwa kawowa

18:00

kolacja

Metody interwencji w przypadku stosowania przemocy wobec osób zależnych.
Systemowe przeciwdziałanie przemocy w rodzinie: zadania instytucji pomocowych,
programy pomocy dla rodzin dotkniętych przemocą.
Realizacja procedury „Niebieskie Karty”, w tym sposób prowadzenia rozmów z osobami
doznającymi i stosującymi przemoc w rodzinie, zasady wymiany informacji pomiędzy
służbami, rozróżnienie przemocy od zachowao agresywnych i sytuacji konfliktowych.
Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy.

III DZIEŃ SZKOLENIA - prawnik
08:00 – 9:00
09:00 – 10:30

Śniadanie

10:30 – 10:45
10:45 – 13:00

przerwa kawowa

13:00 – 13:45
13:45 – 14:45

przerwa obiadowa

Omówienie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem zmian zawartych w ustawie z dnia 10 czerwca
2010r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. z 2015, poz. 1390), aktów wykonawczych do ustawy oraz Krajowego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.
Omówienie przepisów karnych, w szczególności rodzajów przemocy, do których
najczęściej dochodzi w rodzinie. Podstawowe zagadnienia prawa rodzinnego i
opiekuoczego oraz cywilnego użyteczne w sprawach dotyczących przemocy wobec osób
zależnych.
Umiejętnośd przygotowania wybranych pism procesowych (m.in. zawiadomienie o

podejrzeniu popełnienia przestępstwa itd.).
Odpowiedzialnośd służb za niepodejmowanie działao w sytuacji przemocy w rodzinie.

