
PIERWSZY KONTAKT Z OSOBĄ DOŚWIADCZAJĄCĄ
PRZEMOCY W RODZINIE

2-dniowe szkolenie online (20.11.2021 - 21.11.2021)

CHARAKTER I ZAKRES SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu poszerzenie wiedzy i rozwijanie umiejętności
niezbędnych do udzielania pierwszego wsparcia psychologicznego osobom
doświadczającym przemocy w rodzinie. Przedstawione na nim zagadnienia
pozwolą na szersze rozumienie zachowań osób doświadczających przemocy,
mechanizmów przemocy oraz wyposażą uczestników w wachlarz umiejętności
umożliwiających adekwatną reakcję i odpowiednie wsparcie udzielone osobie
doświadczającej przemocy.

SZKOLENIE ROZWIJA UMIEJĘTNOŚCI:

● rozumienia mechanizmów przemocy i wynikających z nich reakcji osoby
doświadczającej je

● konstruowania planu bezpieczeństwa w sytuacji bezpośredniego
zagrożenia życia

● rozpoznawania zasobów klienta\klientki pomocnych w dążeniu do
zmiany

● rozpoznawanie trudności charakterystycznych w sytuacji doświadczania
przemocy

● odróżniania przemocy od innych trudności natury psychologicznej
wymagających odmiennych form wsparcia

● udzielania skutecznego wsparcia poprzez interwencje psychologiczne
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DLA KOGO

Szkolenie skierowane jest do studentów psychologii, pedagogiki, pracy
socjalnej i kierunków medycznych oraz absolwentów wymienionych
kierunków. Wiedza zdobyta podczas szkolenia może być szczególnie pomocna
osobom pracującym lub myślącym o zatrudnieniu w punktach interwencji
kryzysowej, miejskich i gminnych ośrodkach pomocy społecznej, dziennych
domach pomocy, centrach integracji społecznej, szpitalach psychiatrycznych,
szpitalach somatycznych, ośrodkach izolacji więziennej oraz innych
placówkach, gdzie umiejętność adekwatnego reagowania na nagłą, trudną
sytuację może być pomocna.

INFORMACJE O SZKOLENIU

TERMIN: 20.11.21 (SOBOTA) - 21.11.21 (NIEDZIELA)

GODZINY 9.00 - 14.00

FORMA ZAJĘĆ: ONLINE (PLATFORMA ZOOM)

LICZBA UCZESTNIKÓW: 6-15

KOSZT SZKOLENIA: 390 zł (do 01.10.21), 420 zł (po 01.10.21)

ZAPISY

Chęć uczestnictwa należy zgłaszać pod adresem:

poznanie.psychologia@gmail.com

W tytule maila prosimy o wpisanie nazwy szkolenia. W treści maila
powinno znaleźć się  imię oraz nazwisko oraz informacja o statusie
studenta/absolwenta jednego z wymienionych wcześniej kierunków.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o uczestnictwie decyduje
kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie rozumiemy jako mailowe przekazanie
informacji o chęci uczestnictwa i dokonanie opłaty za szkolenie.
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PROWADZĄCE SZKOLENIE

Katarzyna Malinowska - psycholog, dyplomowana psychoterapeutka,
interwentka kryzysowa. Ukończyła Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w
Lublinie. Podczas studiów zdobywała doświadczenie na wielu zajęciach
terenowych oraz praktykach m.in. w Ośrodku Leczenia Uzależnień, Oddziale
Neurologii, Intensywnej Opieki Medycznej, Hematologii Dziecięcej, Domu
Pomocy Społecznej, zamkniętych oddziałach psychiatrycznych. Ukończyła
Podyplomowe Pedagogiczne Studia Kwalifikacyjne, Studium Pomocy
Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej, Studium Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie, warsztat szkoleniowy „Pomoc dziecku wykorzystywanemu
seksualnie”. Swoje umiejętności i kwalifikacje psychoterapeutyczne zdobywała
w 4-letniej Profesjonalnej Szkole Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia
w Warszawie, która jest rekomendowana przez Polskie Towarzystwo
Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Przez ostatnie lata
była związana z Zespołem Placówek Specjalistycznych, w ramach którego
pracowała w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, gdzie pomagała m.in. osobom
doświadczającym przemocy, będącym w żałobie, będącym w różnego rodzaju
kryzysach emocjonalnych czy samobójczych. W ramach swojej pracy
prowadziła konsultacje indywidualne, konsultacje par, prowadziła grupę
wsparcia, a także przeprowadzała różnego rodzaju szkolenia i warsztaty
obejmujące zakresem tematycznym obszar pomocy interwencyjnej. W
późniejszym czasie kierowała pracą Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla
Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Kamila Foryś – Jest psychologiem w trakcie 4-letniej Szkoły Psychoterapii
prowadzonej przez Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra w
Warszawie rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
Ukończyła magisterskie studia psychologiczne. Jest też absolwentką studiów
podyplomowych z zakresu psychologii klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie
Medycznym.  Doświadczenie zawodowe związane z udzielaniem pomocy
psychologicznej i terapeutycznej zdobywała pracując m.in. w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej, Środowiskowym Domu Samopomocy oraz
placówkach oświatowych.  Do niedawna zawodowo związana z Ośrodkiem
Interwencji Kryzysowej i Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia w Gdyni, gdzie
pomagała osobom będącym w sytuacji kryzysu emocjonalnego oraz
doświadczającym przemocy.
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