
  

Serdecznie zapraszamy 

pracowników Pierwszego Kontaktu zajmujących się realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie, w tym m.in. pracowników z obszaru aktywnej integracji ( MOPS, MGOPS, GOPS, OPS, PCPR, 

placówki opiekuńczo – wychowawcze), pracowników szkół podstawowych i gimnazjalnych,  przedszkoli, 

pedagogów  szkolnych, psychologów oraz przedstawicieli organów prowadzących bądź  nadzorujących szkoły 

 

na  bezpłatne szkolenie: 
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którego celami są: upowszechnienie w środowisku oświatowym informacji związanej z problematyką 

krzywdzenia dzieci, popularyzowanie praw człowieka i praw dziecka,  budowanie szkolnych procedur 

reagowania na podejrzenia krzywdzenia dziecka.  

 

W trakcie szkolenia wykład poświecony prawom człowieka, prawom ucznia i prawom dziecka wygłosi Laura 

Koba – pracownik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Warszawie, a wykład poświęcony syndromowi dziecka 

krzywdzonego dr Danuta Chmielewska-Łuczak – pracownik Naukowy Instytutu Psychologii Uniwersytetu 

Wrocławskiego. 
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Liczba godzin szkolenia: 16 godzin dydaktycznych. 

Miejsce i termin szkoleń: 

Miejsca szkoleń to trzygwiazdkowe hotele zapewniające optymalne warunki ich przeprowadzenia oraz 

możliwość rekreacji w czasie wolnym (w każdym z hoteli jest basen do dyspozycji gości): 

Grupa I - Hotel Chata Karczowiska 8-9.12.2008 r. (Karczowiska, gmina Raszówka, powiat Lubin k/ Legnicy,  

  http://www.karczowiska.pl/) 

Grupa II - Hotel Verde Montana 10 – 11.12.2008 r. (Kudowa Zdrój,  http://www.verdemontana.pl/) 

Grupa III - Hotel Jan 18 – 19.12.2008 r. (Wojcieszyce k/Jeleniej Góry, http://www.hotel-jan.pl/) 

Ramowy program szkolenia: 

10.00 – 11.00 – Otwarcie szkolenia, wystąpienia zaproszonych gości, sprawy organizacyjne 

11.00 – 12.30 – Syndrom dziecka krzywdzonego – 2 g. 

12.30 – 13.00 – przerwa kawowa 

13.00 – 14.30 – Prawa człowieka, prawa dziecka, prawa ucznia – odpowiedzialność czy roszczenie – 2 g.  

14.30 – 15.30 – obiad 

15.30 – 17.00 – Jak wspierać nauczyciela i szkołę w rozwiązywaniu problemów  – 2 g. 

17.00 – 17.30 – przerwa kawowa 

17.30 – 19.00 – Internetowe zagrożenia dzieci – 2 g. 

20.00 – Kolacja 

II dzień szkolenia 

08.00 – 09.00 – śniadanie 

09.00 – 10.30 – Programy funkcjonujące na rynku edukacyjnym – możliwość ich stosowania  

                          we wsparciu dziecka krzywdzonego – 2 g. 

10.30 – 11.00 – przerwa kawowa 

 

 

 



 

 

11.00 – 15.30  Jak tworzyć szkolny system przeciwdziałania krzywdzeniu  dzieci – warsztaty – 6 g. 

                           (zjawisko krzywdzenia dzieci w świetle badań funkcjonariuszy policji, aspekty prawne tworzenia  

                           systemu przeciwdziałania, gdzie i u kogo szukać wsparcia, z kim współpracować, wymiana  

                           doświadczeń, ustalenie, założeń i procedur niezbędnych do stworzenia i wdrożenia systemu  

                          do pracy szkoły. Podsumowanie pracy warsztatowej, wnioski. 

Zapewniamy ciekawe materiały szkoleniowe. 

Zgłoszenia uczestników przyjmujemy drogą telefoniczną nr. tel 071 338-66-36, mailem na adres: 

dodn@dodn.wroclaw.pl.  O przyjęciu zgłoszenia decydować będzie ich kolejność. 

Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 

 

 


