
 

 

Szczegółowy opis szkoleń z zakresu „Podnoszenia kompetencji osób pracujących z ofiarami  

przemocy” 

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki  

Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór uczestników na 4 jednodniowe szkolenia w ramach  

realizacji Projektu „Prawo do życia w świecie bez przemocy” – działanie 6 - „Podnoszenia kompetencji  

osób pracujących z ofiarami przemocy”.   

Działanie to ma na celu podniesienie kompetencji osób, przedstawicieli 8 powiatów, którzy pracują   

w obszarze przeciwdziałania przemocy. Planujemy przeprowadzić 4 szkolenia, w tematach: praca   

z osobami doznającymi przemocy i stosującymi przemoc, przemoc seksualna wobec dorosłych i dzieci,  

strategie pracy z rodziną, komunikacja bez przemocy.   

Szkolenia zostaną zorganizowane w terminach:  

1) 26 października 2022 roku pn.: „Praca z osobami doznającymi przemocy i stosującymi  

przemoc”.  

Szkolenie przeprowadzi: Anna Choleiwcka-Nadachowska - absolwentka psychologii  

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowego Studium Pomocy  

Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii. Od 2017 r. jest certyfikowanym specjalistą  

psychoterapii uzależnień. W obszarze zainteresowań prowadzącej zawsze była tematyka  

przemocy w rodzinie i wykorzystywania seksualnego dzieci. Doświadczenie zawodowe  

zdobywała m.in. w organizacji pozarządowej „Pogotowie Społeczne” w Poznaniu pracując   

z osobami wykluczonymi społecznie i bezdomnymi, w Zespole ds. Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (Poznań) oraz w Fundacji „Motylarnia”  

(Poznań), w której prowadziła zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży. Ukończyłam  

liczne szkolenia dotyczące pracy korekcyjno – edukacyjnej ze sprawcami przemocy w rodzinie  

m.in wg Programu „Duluth” oraz „Rodzina” w duchu dialogu motywującego prowadzone przez  

Tomasza Głowika jak również w obszarze udzielania pomocy osobom krzywdzonym przemocą.  

Od 2007r. pełni służbę w Zakładzie Karnym w Krzywańcu jako psycholog działu  

terapeutycznego dla osób osadzonych uzależnionych. W 2007 r. współpracuje z Terenowym  

Komitetem Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze. Początkowo pracowała indywidualnie   

z ofiarami przemocy, a następnie do dziś dzień prowadzi programy korekcyjno – edukacyjne dla  

sprawców przemocy. Od 2016r. współpracuję z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim. Udziela wsparcia i porad psychologicznych rodzinom  

dotkniętym przemocą.  
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2) 17 listopada 2022 roku pn.: „Strategie pracy z rodziną”.  

Szkolenie przeprowadzi: Artur Doliński - doktor nauk humanistycznych. W badaniach  

naukowych podejmuje problem zachowań ludzi w różnych kontekstach sytuacji społecznych,  

korekcji zachowań ryzykownych w relacjach międzyludzkich oraz psychologii zarządzania  

relacyjnego. Autor ponad 40 książek i artykułów z zakresu pracy z ludźmi. Prelegent w wielu  

międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach i seminariach naukowych. Pełnił obowiązki  

Kierownika Zakładu Resocjalizacji i Profilaktyki Społecznej, kieruje studiami podyplomowymi  

Resocjalizacja oraz Akademia Trenera Grupowego. Twórca koncepcji Zarządzania  

Relacyjnego.  

3) 11 stycznia 2023 roku pn.: „Przemoc seksualna wobec dorosłych i dzieci”.  

Szkolenie przeprowadzi: Marlena Narewska - ukończyła studia magisterskie na kierunku Praca  

Socjalna, specjalność Superwizja w pomocy społecznej. Od 1991r. jest pracownikiem  

socjalnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. Od wielu lat pracuje  

interwencyjnie w ramach procedury Niebieskie Karty. Była współautorem pierwszego Programu  

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Miasta Zielona Góra oraz jedną z osób tworzących  

Zespół Interdyscyplinarny w Zielonej Górze. Ukończyła stopień podstawowy i zaawansowany 

kursu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach prowadzonego przez Centrum Terapii  

Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Warszawie (200 godzin). Ukończyła Studium Pracy   

z Osobą Stosującą Przemoc prowadzonym przez Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania  

Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (160 godzin). Od 2017 r. prowadzi na terenie Miejskiego  

Ośrodka Pomocy społecznej w Zielonej Górze konsultacje dla osób stosujących lub  

podejrzewanych o stosowanie przemocy w rodzinie. Realizuje autorski program psychologiczno  

- terapeutyczny w formie spotkań indywidualnych oraz warsztatów rozwijających umiejętności  

komunikacyjne Rozwiązywanie konfliktów, gdzie każdy jest wygrany (ang. win – win). W 2021 r.  

ukończyła Studia Podyplomowe z zakresu profilaktyki wykorzystania seksualnego dzieci   

i młodzieży. Prowadzi z tego obszaru warsztaty dla specjalistów pracujących na rzecz rodzin,  

dzieci i młodzieży. Prowadziła liczne warsztaty i szkolenia służb z zakresu współpracy   

w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie (z pracownikami MOPS, policji, służby  

zdrowia, oświaty, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Miejskiej Komisji Rozwiązywania  

Problemów Alkoholowych). 

 

4) 9 luty 2023 roku pn.: ”Komunikacja bez przemocy”.  

Szkolenie przeprowadzi: Edyta Kowalska - pedagog, nauczyciel edukacji zintegrowanej,  

specjalista w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, konsultant Telefonu Zaufania. Realizuje  

warsztaty umiejętności wychowawczych oraz zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży   

w szkołach. Posiada wieloletnią praktyczną i teoretyczną wiedzę z obszaru komunikacji bez  
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przemocy z racji uczestnictwa w specjalistycznych szkoleniach w zakresie pracy z osobami  

doświadczającymi przemocy i sprawcami przemocy.  

Każde ze szkoleń będzie trwało 6 godzin. Przez 4,5 godz. odbywały się będą zajęcia merytoryczne,  

rozwijające kompetencje. Kolejne 45 min. poświęcone będzie omawianiu problematyki, z jaką  

spotykamy się, na co dzień w pracy zawodowej. Ostatnie 45 min poświęcać będziemy  

na  przygotowywaniu wspólnego materiału informacyjnego, który zawierał będzie zbiór możliwości  

udzielania wsparcia we wszystkich 8 powiatach. Materiał będzie wydrukowany i przekazany  

do  stosowania w codziennej pracy w każdym z powiatów uczestniczących. Pierwsze szkolenie 

odbędzie  się w siedzibie Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze - al. Wojska 

Polskiego  116 g, 65-077 Zielona Góra. Kolejne trzy szkolenia zaplonowaliśmy zorganizować  

w 3 innych  powiatach, które wyrażą chęć zaproszenia wszystkich uczestników wyłonionych w procesie 

naboru  uczestników. W ten sposób pozwoli to na wymianę doświadczeń przedstawicieli i ich instytucji. 

Samo  zaproszenie wiązało się będzie z użyczeniem sali. Przerwy kawowe i lunch sfinansowany będzie 

ze  środków projektu. O miejscu kolejnych szkoleń będziemy informować uczestników bezpośrednio. 

Szkolenia skierowane są do 20 przedstawicieli 8 powiatów tj. świebodzińskiego, krośnieńskiego,  

zielonogórskiego, Miasta Zielona Góra, nowosolskiego, wschowskiego, żarskiego, żagańskiego 

w tym dla przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, specjalistycznych ośrodków 

wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz na rzecz jej ochrony z terenu ww. 8 powiatów województwa 

lubuskiego. 

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniach przyjmujemy na wszystkie 4 spotkania. Zależałoby nam na tym, 

aby 20 reprezentantów 8 powiatów województwa lubuskiego stanowili stałą i niezmienną grupę 

przedstawicieli swoich powiatów. Deklarację uczestnictwa w szkoleniach należy składać za  

pośrednictwem formularza zgłoszeniowego w wersji papierowej, który stanowi Załącznik nr 1 - 

Formularz zgłoszeniowy do niniejszego ogłoszenia o naborze.   

Planowane szkolenia wpisane są w jedno z 9 działań w ramach realizacji projektu „Prawo do  

życia w świecie bez przemocy”- działanie 6 -„Podnoszenia kompetencji osób pracujących   

z ofiarami przemocy”.   

Szkolenia są bezpłatne, finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG   

w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. 

Informujemy, iż delegujący pokrywa koszty podróży. Podczas zajęć uczestnicy korzystać będą   
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z materiałów biurowych do zajęć oraz otrzymają publikację książkowe lub inne materiały, które dotyczyć  

będą danego tematu zajęć.  

Szczegółowych informacji udzielają : Anna Sygutowska – Kierownik Wydziału Polityki Społecznej pod nr  

tel.: (68) 323 18 88 oraz Sławomir Sobański – specjalista ds. organizacyjnych projektu „Prawo do życia  

w świecie bez przemocy” reprezentant Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze  

pod nr tel.: 510246776.  

Na zgłoszenia czekamy do 23 września 2022 r. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc  

o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniach decydować  będzie kolejność zgłoszeń.  

W przypadku dużego zainteresowania tj.: przekroczona ilość  wolnych miejsc, zastrzegamy 

sobie prawo do zakwalifikowania na szkolenie maksymalnie od  dwóch do trzech osób z jednego 

powiatu. 

 


