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Tematyka trzydniowego szkolenia metodą warsztatowo - ćwiczeniową  
pn.: „Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych”: 

 

 

• skala zjawiska przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych; 

• diagnoza sytuacji osób krzywdzonych zależnych od innych; 

• szczególne potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych w obszarze bezpieczeństwa oraz 

pomocy socjalnej, prawnej i psychologicznej; 

•  monitorowanie sytuacji rodzin z problemem przemocy w rodzinie z osobą starszą lub 

niepełnosprawną. 

HARMONOGRAM SZKOLENIA 
 

„Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych” 
 

09-11 września 2020 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 Skala zjawiska przemocy w 
rodzinie wobec osób starszych i 
niepełnosprawnych 

9:00-11:00 Jak zapobiegać przemocy 
wobec ludzi starszych i 
niepełnosprawnych?  

9:00-11:00 Aspekty prawne przemocy 
wobec osób starszych 
i niepełnosprawnych 

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

12:15-14:15 Formy przemocy wobec osób 
starszych i niepełnosprawnych 

11:15-13:15 Szczególne potrzeby osób 
starszych i 
niepełnosprawnych w 
obszarze bezpieczeństwa 
oraz 
pomocy socjalnej, prawnej i 
psychologicznej 

11:15-14:15  
Monitorowanie sytuacji 
rodzin z problemem 
przemocy w rodzinie z 
osobą starszą lub 
niepełnosprawną 

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

15:00-17:00 Czynniki ryzyka przemocy 
wobec osób 
starszych/niepełnosprawnych 

14:00-16:00 Oddziaływania korekcyjno-
edukacyjne wobec osób 
stosujących przemoc w 
rodzinie 

15:00-18:00 Monitorowanie sytuacji 
rodzin z problemem 
przemocy w rodzinie z 
osobą starszą lub 
niepełnosprawną 

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

17:15-19:15 Diagnoza sytuacji osób 
krzywdzonych zależnych od 
innych 

16:15-18:15 Aspekty prawne przemocy 
wobec osób starszych i 
niepełnosprawnych 

 
 

19:30 Kolacja 19:00 Kolacja   
 
 

Szkolenie poprowadzi: Tomasz Juraszek, mgr prawa specjalizujący się w interdyscyplinarnym ujęciu zjawiska przemocy. 
Do jego głównych zainteresowań należą środki ochrony prawnej wobec osób poszkodowanych. Znawca problematyki równego 
traktowania (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, wiek, rasę 
i orientację seksualną). Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu oraz studia podyplomowe z zakresu prawa karego na Uniwersytecie Jagiellońskim, w trakcie certyfikacji z zakresu 
psychotraumatologii. Krajowy konsultant ds. prawnych Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Antymobbingowego OSA w Gdańsku. 
Orzeka w Sądzie Okręgowym w Legnicy. 
 


