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ROLA I ZADANIA CZŁONKÓW ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO 
 W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 

Przysiek, 9 – 11 grudnia 2015 r. 
 
9 grudnia 2015 r. 

09.30- 11.30  

Rozpoczęcie szkolenia, zapoznanie  
z uczestnikami, poznanie oczekiwań. Rodzina w prawie,  
a w diagnostyce. Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie – ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

11.45 – 13.15  

Rola i zadania pracowników służb  
i instytucji w zakresie rozpoznawania problemu oraz udzielania 
pomocy osobie krzywdzonej – pomoc psychologiczna  
i prawna itd.  
Koordynacja działań instytucjonalnych. 
Interdyscyplinarna pomoc dziecku i rodzinie: podstawowe 
założenia; zasady powoływania, funkcjonowania oraz rodzaje 
zespołów interdyscyplinarnych; wspólne działania placówek 
i służb. 

14.00 – 15.30  

Dokumentowanie działań grupy roboczej. Udostępnianie 
dokumentacji. Przedstawiciele zespołów interdyscyplinarnych jako 
świadkowie w postępowaniu karnym i sądowym. 

Formularze „Niebieskiej Karty” w praktyce. Grupa robocza  
w praktyce + (ćwiczenia).  

Decyzja Zespołu Interdyscyplinarnego  
o powołaniu grupy roboczej formalne zasady powoływania  
+ (ćwiczenia).  

Podstawowe zagadnienia prawa karnego materialnego i procesowego 

15.45 – 17.00  

Instrumenty prawa: 
– sądowny  i policyjny nakaz opuszczenia lokalu mieszkalnego;  
– uproszczona eksmisja; 
– zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.  

10 grudnia 2015 r. 

9.00 – 10.30  

Instrumenty prawa c.d. : 
–  procedura „Dwunastek”; 
–  zaświadczenia lekarskie a obdukcja. 

Wykorzystanie postępowania karnego wykonawczego w pracy 
grupy. 

10.45 – 12.15  

Zjawisko przemocy, podstawowe rodzaje przemocy, ich definicje 
oraz rozumienie.  

Formy przemocy w rodzinie, czynniki mające wpływ na zjawisko 
przemocy.  

Właściwie spojrzenie na to czym jest przemoc  
w rodzinie - doświadczenia osobiste uczestników. 

12.30 – 14.00 

Interwencja instytucjonalna – kryzys w rodzinie. 

Praca z osobami doświadczającymi i zadającymi przemoc – aspekty 
prawne i psychologiczne. 

14.45 – 17.00 
Skrzywdzone dziecko – przykłady zachowań diagnostycznych.  

Rozmowa z dzieckiem krzywdzonym. 
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11 grudnia 2015 r. 

9.00 – 10.30 
Sztuka prowadzenia rozmowy (warsztaty).  

Współpraca w Zespole Interdyscyplinarnym (warsztaty). 

10.45 – 12.15 
Gdzie szukać pomocy i odpowiedzi?  
Jak funkcjonują rozwiązania systemowe w zakresie 
przeciwdziałania przemocy. 

12.45 – 14.45 
Superwizja dla członków zespołów interdyscyplinarnych. 
Ewaluacja, zakończenie szkolenia.  

 
 

 


