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Tematyka trzydniowego szkolenia metodą warsztatowo - ćwiczeniową  

pn.: „Współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych”: 

 

 

• Koordynacja podejmowanych interdyscyplinarnie działań; 

• Uprawnienia, kompetencje, zadania poszczególnych służb; 

• Praca zespołów interdyscyplinarnych; 

• Powoływanie i metodyka pracy grupy roboczej; 

• Czynniki wpływające na podniesienie skuteczności pomocy dla osób doznających przemocy; 

• Metody interwencji w przypadku przemocy w rodzinie stosowanej wobec osób starszych  

i niepełnosprawnych, problemy i trudności związane z prowadzeniem ww. interwencji. 

 

HARMONOGRAM SZKOLENIA 
„Współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych”; 

09 - 11 września 2019 r. 
 

Szkolenie 3 dniowe 

I dzień  II dzień  III dzień  

godzina  rodzaj zajęć  godzina  rodzaj zajęć  godzina rodzaj zajęć  
9:45 - 10:00 Serwis kawowy 8:00 - 8:45 Śniadanie  8:00 - 9:00 Śniadanie 

10:00 – 12:00 Koordynacja podejmowanych 
interdyscyplinarnie działań 

8:45 - 9:00 Serwis kawowy 9:00 - 11:00 Metody interwencji; 

12:00 - 12:15 
Serwis kawowy 9:00 - 11:00 

Praca zespołów 
interdyscyplinarnych. 

11:00 - 11:15 Serwis kawowy 

12:15 -14:15 
Koordynacja podejmowanych 
interdyscyplinarnie działań, 
Czynniki wpływające na 
podniesienie skuteczności 
pomocy dla osób 
doznających przemocy.  

11:00 - 11:15 Serwis kawowy 11:15 - 14:15 

Metody interwencji w 
przypadku przemocy w 
rodzinie stosowanej wobec 
osób starszych  
i niepełnosprawnych, 
problemy i trudności 
związane z prowadzeniem 
ww. interwencji. 

14:15 - 15:00 
Obiad 11:15 - 13:15 

Praca zespołów 
interdyscyplinarnych, c.d. 

14:15 - 15:00 Obiad 

15:00 - 17:00 
Uprawnienia, kompetencje, 
zadania poszczególnych 
służb. 

13:15 -14:00 Obiad 15:00 - 18:00 

Zagadnienia prawne 
związane z przemocą w 
rodzinie stosowaną wobec 
osób starszych  
i niepełnosprawnych. 

17:00 - 17:15 
Serwis kawowy 14:00 -16:00 

Powoływanie i metodyka 
pracy grupy roboczej. 

  

17:15 - 19:15 Uprawnienia, kompetencje, 
zadania poszczególnych 
służb, c. d. 

16:00 - 16:15 Serwis kawowy   

19:30 Kolacja 16:15 - 18:15 Praca grupy roboczej.   
  19:00 Kolacja   

 
Szkolenie poprowadzi: dr Paulina Wiktorska ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Warszawskiego, oraz studia w Collegium Civitas w Warszawie, magister socjologii (specjalizacja psychologia społeczna). 
Studia doktoranckie odbyła w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Pracuje w  Stowarzyszeniu 
na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, konsultacje prawne, prowadzenie autorskich szkoleń i 

seminariów prawno – psychologicznych dla prawników, funkcjonariuszy policji, kuratorów sądowych, psychologów, 
pracowników pomocy społecznej i urzędników. W Instytucie Nauk Prawnych Polska Akademia Nauk w Warszawie,  adiunkt, 
praca naukowa i dydaktyczna, ekspertyzy legislacyjne, organizowanie konferencji krajowych i międzynarodowych, udział w 
grantach krajowych i zagranicznych. Kierownik Zakładu Kryminologii. Pracowała na Uniwersytecie Warszawskim - Wydział 
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Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, jako adiunkt – wykładowca, zajęcia między innymi z zakresu prawa 
karnego, prawa gospodarczego, kryminologii, polityki kryminalnej, przemocy domowej, resocjalizacji. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Szkolenie współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach realizacji ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 


