
Prezydent Miasta Łomża
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży
Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Łomży

Zapraszają do udziału w Warsztatach specjalistycznych „Dobre praktyki
w ochronie przed przemocą w kontekście pomocy rodzinie”

Zakres tematyczny:
 Procedury prawne w kontekście przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 Zasady współpracy i tworzenia procedur wewnętrznych,
 Prawne możliwości odseparowania sprawcy przemocy od osoby doświadczającej przemocy,
 Procedury prawne w przypadku podejrzenia przemocy wobec dziecka,
 Diagnoza, poradnictwo i interwencja w obszarze pomocy rodzinie i ochrony przed przemocą

domową,
 Procedura Niebieskie Karty- dobre praktyki i najczęściej stosowane błędy,
 Formularz  skali  szacowania  ryzyka  i  algorytmy  diagnostyczne  dla  profesjonalistów

pracujących na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 Usprawnienie współpracy służb społecznych.

Odbiorcy:
Pracownicy instytucji środowiska lokalnego zajmujący się pomocą rodzinie; 2 grupy po 20 osób.

Czas i miejsce: 
4 grudnia 2018 r. w godz. 9.00 -15.00 Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości
w Łomży, ul. Akademicka 14, sala 114 i 115.

Koszt warsztatów:
Udział  w  zajęciach  jest  bezpłatny. Warsztaty  organizowane  w  ramach  Projektu  „Reagujmy  na
Przemoc 2” realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej  w Łomży,  Placówkę Opiekuńczo-
Wychowawczą  w  Łomży,  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Łomży  w  ramach  Programu
Osłonowego  „Wspieranie  Jednostek  Samorządu  Terytorialnego  w  Tworzeniu  Systemu
Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie”  ze  środków  Ministerstwa  Rodziny,  Pracy  i  Polityki
Społecznej, edycja 2018.

Rejestracja:
Prosimy  o  telefoniczną  rejestrację  na  warsztaty  w  sekretariacie  Ośrodka  Interwencji  Kryzysowej
w Łomży pod numerem telefonu 86 216 98 20 lub internetowo pod adresem pomoc@oik.lomza.pl do
3 grudnia 2018 r. O uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.

mailto:pomoc@oik.lomza.pl


Informacje o prowadzących:

Izabela  Banasiak  -  pedagożka,  trenerka,  kuratorka  sądowa,  facylitatorka,  specjalistka  w zakresie
pomocy ofiarom przemocy domowej i mediatorka z ponad 25-letnią praktyką zawodową. Od wielu lat
współpracuje
z Ogólnopolskim Pogotowiem dla  Ofiar  Przemocy w Rodzinie  „Niebieska Linia”  IPZ.  Od 18 lat
zajmuje  się    prowadzeniem  szkoleń  dla  profesjonalistów  z  zakresu  przeciwdziałania  przemocy
w rodzinie,  współpracy służb społecznych oraz prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych.
Prowadziła  33  edycje  zajęć  „Jak  pracować  ze  sprawcami  przemocy  domowej  według  Modelu
„Duluth” dla Instytutu Prewencji Przemocy.  Superwizorka z obszaru przeciwdziałania przemocy w
rodzinie w różnych aspektach pracy z osobami doznającymi i stosującymi przemoc, procedury NK,
budowania  i usprawniania lokalnego systemu w ZI i GR na terenie całej Polski. Posiada Certyfikat
Specjalisty  w  zakresie  pomocy  ofiarom  przemocy  w  rodzinie  (Certyfikat  Instytutu  Psychologii
Zdrowia PTP).

Agnieszka  Olszewska  -  prawniczka,  prawnik  kanonista,  mediator  rodzinny,  od  2006  roku
współpracowniczka Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia".
Współpracuje  z  organizacjami  pozarządowymi,  jest  członkiem  Stowarzyszenia  Mediatorów
Rodzinnych.  Posiada  Certyfikat  Specjalisty  w  zakresie  pomocy  ofiarom  przemocy  w  rodzinie
(Certyfikat Instytutu Psychologii Zdrowia PTP). Doktorantka studiów prawa kanonicznego UKSW.


