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Dolnośląskie Forum Pomocy Społecznej 
 

 

ZAPRASZA 
na szkolenie  

Interdyscyplinarna pomoc dziecku i rodzinie 

- procedury pomocy krzywdzonemu dziecku 

oraz członkom rodziny dotkniętej przemocą 

 

prowadzone przez: Monikę Olejnik - Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze orzekającego  

w Wydziale II Karnym, specjalizującego się w przesłuchiwaniu małoletnich ofiar przestępstw, członka 

Zielonogórskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Zielonej Górze 

 

KRÓTKI OPIS SZKOLENIA: 

Szkolenie jest skierowane do pracowników pomocy społecznej i innych osób – członków zespołów 

interdyscyplinarnych. Poświęcone będzie zagadnieniom związanym z pomocą krzywdzonym dzieciom 

oraz członkom rodziny dotkniętej przemocą. Wśród omawianych zagadnień znajdą się między innymi 

obowiązki i uprawnienia instytucji związane z faktem ujawnienia przestępstwa ( w tym przymusowe 

odebranie dziecka  i zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa). Kwestie statusu 

dziecka jako ofiary przestępstwa i ochrona jego praw a także status osoby dorosłej dotkniętej 

przemocą w rodzinie i ochrona jej praw w postępowaniu karnym. Stosowanie procedury „Niebieskiej 

Karty”. W załączniku przesyłamy szczegółowy Program szkolenia. 

 

 

 

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA: 21.03.2013 r, godz. 9.30 – 16.00 MOPS Wrocław,  

ul. Strzegomska 6, Wejście A, sala konferencyjna nr 27  

TRENERKA: Monika Olejnik 

CENA SZKOLENIA:  

 dla członków Dolnośląskiego Forum Pomocy Społecznej – 200 zł od osoby (jeżeli 

ośrodek pomocy jest wpisany jako członek Forum, wówczas każda ze zgłoszonych 

osób płaci 200 zł); 

 

 dla pozostałych osób – 250 zł  

 

 

REKRUTACJA:  

1. Na Państwa zgłoszenia czekamy do 6 marca 2013 roku.  

2. O wynikach rekrutacji poinformujemy do dnia 11 marca b.r.  

3. Następnie zaproszone Osoby w terminie do dnia 18 marca b.r. będą miały możliwość zapłaty 

za szkolenie na konto DFPS.  

 

 

W załączniku przesyłamy kartę zgłoszeniową na szkolenie. Zainteresowane osoby zapraszamy 

do uczestnictwa w szkoleniu. 
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Głównym celem działania Dolnośląskiego Forum Pomocy Społecznej jest integracja i rozwój 

dolnośląskiego systemu pomocy społecznej. Będąc Członkiem Forum możesz: 

- korzystać z tańszych szkoleń 

- uczestniczyć w planowaniu prac DFPS 

- aktywnie działać na rzecz promocji pomocy społecznej 

- brać udział w działaniach na rzecz poprawy wizerunku pracownika socjalnego 

- aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu polityki społecznej w kraju i w regionie 

- poszerzać swoją wiedzę poprzez wymianę dobrych praktyk w gronie Członków DFPS 

- rozwijać swoja bazę kontaktów  

- promować swoją Instytucję i działania, które realizujesz 

- korzystać z doświadczeń Członków DFPS i wykorzystywać nowe pomysły w swojej pracy 

- uczestniczyć w spotkaniach prowadzonych przez ekspertów w dziedzinach zw. z pomocą 

społeczną 

- uczestniczyć w stałych i doraźnych zespołach problemowych 

 

 

 

 

 

Osoby chętne do przystąpienia do Dolnośląskiego Forum Pomocy Społecznej zapraszamy  

do wypełnienia załączonej Deklaracji. Prosimy o dostarczenie dokumentów w dniu szkolenia  

Joannie Kowalskiej lub przeslanie pocztą na adres siedziby DFPS (podany w nagłówku) .  

Zarząd DFPS po rozpatrzeniu złożonych Deklaracji skontaktuje się w sprawie decyzji o przyjęciu  

w poczet Członków DFPS. 

 

 

 

 

 

 

Zainteresowane osoby zapraszamy do włączenia się w działania 

 Dolnośląskiego Forum Pomocy Społecznej. 

 
 

 

 

 

 

W razie wątpliwości na Państwa pytania odpowiedzi udzieli Joanna Kowalska pod numerem telefonu 

71 796 30 00. 


