REGULAMIN SZKOLEŃ
dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w okresie od 1 do 31 grudnia 2021 roku
Podstawy organizacyjne
1. Projekt szkoleniowy dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, obejmuje przeprowadzenie 6 szkoleń poświęconych
następującym zagadnieniom:
1) Diagnozowanie przemocy w rodzinie oraz praktyczne aspekty wspierania
klientów w procedurze „Niebieskie Karty”;
2) Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu oraz praca z osobą
doświadczającą przemocy w rodzinie, w szczególności w procedurze
„Niebieskie Karty”.
3) Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu oraz praca z osobą stosującą
przemoc w rodzinie, w szczególności w procedurze „Niebieskie Karty”.
4) Praca z dzieckiem krzywdzonym oraz na rzecz dziecka krzywdzonego,
w szczególności w procedurze „Niebieskie Karty”
5) Praktyczne aspekty pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy
– superwizja w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie
6) Wzmocnienie kompetencji komunikacyjnych w kontakcie z osobami
doświadczającymi przemocy i osobami stosującymi przemoc
2. Podmiotem organizującym szkolenia jest Fundacja PCPS - Poznańskie
Centrum Profilaktyki Społecznej z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 27,
60-702 Poznań, telefon 612211112, e-mail fundacja@pcps.pl, www.pcps.pl, która
realizuje zadanie publiczne współfinansowane ze środków Samorządu
Województwa Wielkopolskiego
3. Szkolenia adresowane są do specjalistek/specjalistów pracujących
w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności
w
gminnych i w powiatowych jednostkach realizujących zadania z zakresu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
4. W okresie od 6 do 29 grudniu 2021 roku przewiduje się przeprowadzenie
szkoleń 11 grup liczących maksymalnie 15 osób, dla każdego szkolenia
wymienionego w punkcie 1.
5. Szkolenia prowadzone będą przez specjalistki/specjalistów lub superwizorki/
superwizorów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
certyfikowanych przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego.
Zasady rekrutacji
6. Fundacja rozpoczyna rekrutację do udziału w szkoleniach poprzez
zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej www.pcps.pl oraz
przesłanie informacji do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
szczebla gminnego i powiatowego.
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7. Zgłoszenie do udziału w szkoleniu następuje poprzez wypełnienie i przesłanie
formularza zgłoszeniowego. Nie wprowadza się jakichkolwiek limitów
w zakresie liczby szkoleń, na które mogą zgłosić się zainteresowane osoby,
Oznacza to, że każda zainteresowana osoba może uczestniczyć minimalnie w
jednym a maksymalnie w sześciu proponowanych szkoleniach, o których
mowa w punkcie 1.
8. Rekrutacja trwa do wyczerpania miejsc i zakończona zostanie z chwilą
utworzenia wszystkich grup szkoleniowych.
9. O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniach decyduje kolejność zgłoszeń,
przy czym pierwszeństwo przysługuje specjalistkom/specjalistom pracującym
na terenie powiatów, które występują jako partnerzy projektu: jarociński,
kaliski, kolski, kościański, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, poznański,
turecki, złotowski oraz m. Poznań.
10. Wskazując pracowniczki/pracowników do udziału w szkoleniach należy
zapewnić im możliwość uczestnictwa w zajęciach bez wypełniania
obowiązków służbowych w tym czasie.
Organizacja i warunki techniczne szkoleń
11. Szkolenia zostaną przeprowadzone w trybie online, na platformie
internetowej ZOOM, a każda osoba mająca uczestniczyć w szkoleniu otrzyma
stosowny link wraz z instrukcją obsługi komunikatora ZOOM najpóźniej 3 dni
przez terminem szkolenia. Platforma ZOOM należy do intuincyjnego
w obsłudze komunikatora internetowego.
12. Każda uczestniczka/każdy uczestnik szkolenia zobowiązana/zobowiązany jest
do posiadania sprzętu (np. komputera stacjonarnego, laptopa, tabletu,
telefonu) oraz kamery internetowej i mikrofonu wyłącznie do własnego,
indywidualnego wykorzystywania w czasie szkolenia. Nie będzie możliwe
uczestnictwo w szkoleniu bez sprawnej kamery internetowej i sprawnego
mikrofonu oraz w sytuacji jednoczesnego korzystania z tego samego sprzętu
przez dwie lub większą liczbę osób.
13. Rekomenduje się, żeby w miarę możliwości organizacyjnych, uczestniczki/
uczestnicy mogły/mogli brać udział w szkoleniach w miejscu swojego
zamieszkania albo w takich warunkach w miejscu pracy, które wykluczą
czynniki
zakłócające,
takie
jak
dzwoniące
telefony,
osoby
wchodzące/wychodzące z pokoju, angażowanie uczestniczki/uczestnika do
wykonywania jakichkolwiek innych czynności w czasie szkolenia.

Koordynatorka projektu:
Beata Lichodziejewska, tel. 602329669, fundacja@pcps.pl
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