Letnia Szkoła Stowarzyszenia „Niebieska Linia”
Warszawa, 1 lipca 2020 r.

Szanowni Państwo!
Okres lata to szczególny czas w roku. Z jednej strony to okres kojarzący nam się z piękną pogodą,
odpoczynkiem, wyjazdami na urlopy itp. Z drugiej dla wielu osób okres ten daje więcej czasu do wykorzystania
na rozwój osobisty i zawodowy.
Z myślą o tych osobach, które chcą inwestować w swój rozwój, uruchamiamy

Letnią Szkołę Stowarzyszenia „Niebieska Linia”
Tegoroczna, pierwsza edycja to cztery spotkania o charakterze seminaryjno-szkoleniowym oraz superwizja
grupowa. Wszystkie spotkania prowadzimy on-line. Mamy nadzieję, że brak konieczności dojazdu
i ponoszenia kosztów z tym związanych, uczyni Letnią Szkołę dostępną dla wszystkich zainteresowanych.
Spotkania odbędą się za pośrednictwem platformy zoom. Zapewnia ona możliwość wyświetlania
uczestnikom prezentacji multimedialnych, dokumentów i nagrań. Wszyscy uczestnicy widzą się i słyszą
nawzajem, a także istnieje możliwość pracy w grupach. Są to więc warunki maksymalnie zbliżone do
„typowych szkoleń”. Do udziału w szkoleniu wystarczy komputer wyposażony w kamerę, mikrofon i głośniki
(lub słuchawki), tablet lub smartfon.
Tematy spotkań tej edycji są efektem potrzeb zgłaszanych nam podczas tegorocznych szkoleń, superwizji
i konsultacji. Mamy nadzieję, że odpowiedzą one na Państwa aktualne potrzeby szkoleniowe.
Rekrutacja na każde ze spotkań prowadzona jest oddzielnie. Oznacza to, że każda osoba zainteresowana
może wziąć udział w jednym lub w kilku spotkaniach Letniej Szkoły Stowarzyszenia „Niebieska Linia”.
Informacje o planowanych spotkaniach, terminach oraz cenie znajdziecie Państwo na kolejnych stronach.
W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z osobą koordynującą organizację seminarium (Paula
Klemińska, e-mail: p.kleminska@niebieskalinia.org, tel. 881-711-107 czynny od poniedziałku do piątku w
godzinach 8.00-15.00) lub z biurem Stowarzyszenia „Niebieska Linia” (tel. 22 499-37-33, czynne od
poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00).
Liczba miejsc na każde ze spotkań jest ograniczona.
O zakwalifikowaniu do udziału będzie decydować kolejność zgłoszeń*
Na wszystkie spotkania można zgłaszać się już teraz za pośrednictwem formularza: https://bit.ly/ls-snl
*organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia w przypadku niezebrania się grupy.

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
Adres: ul. Jaktorowska 4 lok. 3, 01 -202 Warszawa
Tel. (22) 499-37-33, czynny poniedziałek – piątek, w godzinach 9-15
e-mail: info@niebieskalinia.org; www.niebieskalinia.org

Harmonogram Letniej Szkoły Stowarzyszenia „Niebieska Linia” – edycja 2020

I. Ochrona danych osobowych w pracy zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych
Spotkanie obejmować będzie następujące zagadnienia
a) Dane osobowe i ich ochrona (definicja danych osobowych, szczególne kategorie danych osobowych,
pojęcia administratora i podmiotu przetwarzającego dane osobowe, obowiązki administratora
w zakresie ochrony danych osobowych, naruszenie obowiązków w zakresie ochrony danych
osobowych, ochrona danych osobowych a wykorzystanie środków porozumiewania się na
odległość);
b) Dostęp do danych w ramach procedury „Niebieskie Karty” (dostęp - definicja, podmioty uprawnione
do dostępu do danych osobowych w ramach procedury NK, zakres dostępu do danych w zależności
od statusu osoby w ramach procedury NK, realizacja prawa dziecka do dostępu do danych osobowych
w ramach procedury NK, udostępniania dokumentacji na żądanie innych instytucji);
c) Tajemnice zawodowe [Lekarza i lekarza dentysty; Pielęgniarki i położnej; Osób wykonujących zawód
medyczny (ratownik pogotowia); Psychologa; Pracownika socjalnego; Osób wykonujących czynności
z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (psychiatra)];
d) Prawa i obowiązki świadka (w postępowaniu cywilnym i karnym).

Prowadzenie: Katarzyna Tomaszewska – tytuł zawodowy adwokata uzyskała w 2013 roku. Od sierpnia 2015
roku prowadzi indywidualną praktykę adwokacką, w ramach której specjalizuje się w udzielaniu pomocy
prawnej w zakresie szeroko pojętego prawa rodzinnego i opiekuńczego (w ramach postępowań
w przedmiocie władzy rodzicielskiej, kontaktów, ustanowienia rodzin zastępczych, przysposobień,
w sprawach nieletnich). Działalność zawodową koncentruje wokół świadczenia pomocy na rzecz osób
doznających przemocy w rodzinie reprezentując je w postępowaniach karnych (na etapie postępowań
przygotowawczych i sądowych realizując uprawnienia oskarżyciela posiłkowego) czy też w postępowaniach
opierających się na uregulowaniach związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (postępowania
o nakazanie opuszczenia lokalu sprawcy przemocy). Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie reprezentacji
małoletnich pokrzywdzonych przestępstwem w postępowaniach karnych jako kurator.
W ramach kariery zawodowej współpracuje z instytucjami działającymi w obszarze prawa rodzinnego
i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W tym zakresie od 2012 roku współpracuje z instytucją Rzecznika
Praw Dziecka jako prawnik wspierający Zespół Spraw Rodzinnych i Nieletnich (jako osoba weryfikująca
prawidłowość podejmowanych działań w zakresie zabezpieczenia praw dzieci przez kompetentne instytucje
– w tym Sądy, Prokuratury, Policje, OPS-y). Od 2015 roku współpracuje ze Stowarzyszeniem na Rzecz
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, w ramach tej współpracy świadczy pomoc prawną
na rzecz osób doznających przemocy w rodzinie. Posiada doświadczenie doradcze i szkoleniowe w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Termin: 21 lipca 2020 r. w godz. 9.00-14.00 (6 godzin dydaktycznych)
Cena szkolenia: 250 zł brutto od osoby (cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe dla
uczestnika, zaświadczenie potwierdzające udział w seminarium)
Rejestracja: https://bit.ly/ls-snl

II.

Strategie pomocy rodzinie w ramach procedury Niebieskie Karty. Jak efektywnie pracować także
w warunkach epidemii

Seminarium poświęcone będzie temu jak budować i realizować skuteczną strategię pomocy rodzinie w której
dochodzi do przemocy. Główne obszary, którym poświęcimy uwagę to:
a) odróżnienie działań interwencyjnych od pomocowych w ramach systemu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie;
b) wpływ warunków epidemii na zjawisko przemocy w rodzinie i podejmowane przez instytucje
działania;
c) analiza potrzeb i zasobów członków rodziny dotkniętej przemocą;
d) planowanie strategii pracy z rodziną - ustalenie które osoby zostaną objęte działaniami,
przedstawiciele jakich instytucji powinni podjąć współpracę interdyscyplinarną, na czym będą
polegały ich działania oraz w jakiej kolejności trzeba je podjąć, aby cele zostały osiągnięte;
e) tworzenie indywidualnego planu pomocy osobie doznającej przemocy w oparciu o jej potrzeby;
f) oddziaływania skierowane do osoby stosującej przemoc w ramach strategii.
Seminarium będzie okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk między uczestnikami, ale też do
poszukiwania rozwiązań w sytuacjach, które sprawiają trudność przedstawicielom służb i instytucji
pracujących na co dzień z członkami rodzin uwikłanych w przemoc.
Prowadzenie: Ewa Podgórska - mgr psychologii. Od 2005 roku członek i pracownik Stowarzyszenia na Rzecz
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Certyfikowany Specjalista ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie PARPA. Absolwentka stażu zawodowego w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” oraz kursu zaawansowanego Studium Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie (SPPwR). Ukończyła Szkołę Trenerów Ośrodka INTRA oraz kursy z zakresu terapii skoncentrowanej
na rozwiązaniach I i II stopień (TSR – certyfikat konsultanta i terapeuty TSR). Certyfikowany trener
umiejętności PTP. Prowadzi indywidualne konsultacje psychologiczne dla osób będących w kryzysie,
uwikłanych w przemoc w rodzinie, konsultacje wychowawcze, grupy edukacyjne, terapeutyczne, szkolenia
oraz warsztaty umiejętności psychologicznych.
Uczestniczy od lat w pracach Komisji Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy
Urzędzie m.st. Warszawy. Była współzałożycielem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii
Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (2009-2017). Członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
(w zarządzie Sekcji Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach PTP). Od 2009 r. koordynatorka
i psycholog w programie korekcyjnoedukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie. W latach 20152019 realizatorka programu pomocy psychologicznej dla osób stosujących przemoc.
Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i spotkań superwizyjno-konsultacyjnych dla
specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Termin: 29 lipca 2020 r. w godz. 9.00-14.00 (6 godzin dydaktycznych)
Cena szkolenia: 250 zł brutto od osoby (cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe dla
uczestnika, zaświadczenie potwierdzające udział w seminarium)
Rejestracja: https://bit.ly/ls-snl

III.

Praca interwencyjna przez telefon z osobą stosującą przemoc - interwencja w czasie epidemii

Jednym z głównych celów przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jest bezpieczeństwo każdej osoby uwikłanej
w to zjawisko. Podstawowym warunkiem osiągnięcia tego celu jest zatrzymanie przemocy. Staje się to
najczęściej wtedy, kiedy swoje zachowanie zmienia osoba, która dopuszcza się krzywdzenia bliskich. Sam
kontakt z osobą stosująca przemoc budzi wiele emocji, pytań i wątpliwości a stan epidemii nałożył dodatkowo
ograniczenia w pracy specjalistów, grup roboczych i zespołów interdyscyplinarnych w tym zakresie.
Niezbędne jest realizowanie wielu zadań w formule zdalnej, (np. w kontakcie telefonicznym), brak spotkań
grupy roboczej ze sprawcą w dotychczasowej formule i inne.
Tematem seminarium jest: uporządkowanie głównych celów pracy z osobami stosującymi przemoc oraz jak
je realizować w trakcie epidemii za pomocą kontaktu telefonicznego, omówienie możliwości związanych
z wywieraniem na nich wpływu podczas rozmów telefonicznych oraz wymiana pomysłów skutecznego
oddziaływania na sprawców przez telefon, przy uwzględnieniu konsekwencji wynikających z trwającej
epidemii.
Prowadzenie: Tomasz Majewski - mgr psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie
(specjalność – Społeczna Psychologia Kliniczna).
Posiada certyfikat PARPA specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ukończył I i II stopień
szkolenia w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, SPPwR I i II stopień.
Obecnie prowadzi konsultacje psychologiczne, indywidualne oraz rodzinne oraz koordynuje pracę w Centrum
Pomocy Specjalistycznej Stowarzyszenia „Niebieska Linia”, prowadzi grupy dla osób stosujących przemoc
i inne. Jest współtwórcą, realizatorem i koordynatorem „Studium Pracy z Osobami Stosującymi Przemoc”
oraz wykładowcą SPPwR I i II stopnia.
Ma doświadczenie w pracy na rzecz osób krzywdzonych w ochockim zespole interdyscyplinarnym (jako
psycholog i interwent) na zlecenie dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. Aktywny uczestnik grup roboczych
w różnych dzielnicach Warszawy (z tego tytułu w 2012 roku otrzymał specjalne podziękowanie od Zespołu
Interdyscyplinarnego Dzielnicy Warszawa Wola).
Członek kadry dydaktycznej Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Sopocie, gdzie prowadzi
zajęcia dla studentów z zakresu interwencji kryzysowej w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Termin: 12 sierpnia 2020 r. w godz. 9.00-14.00 (6 godzin dydaktycznych)
Cena szkolenia: 250 zł brutto od osoby (cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe dla
uczestnika, zaświadczenie potwierdzające udział w seminarium)
Rejestracja: https://bit.ly/ls-snl

IV.

Superwizja grupowa
W trakcje superwizji będziemy koncentrować się na następujących zagadnieniach merytorycznych:
a) poszukiwanie zasobów, umiejętności i kompetencji uczestników superwizji pomocnych w pracy
z klientem,
b) rozwijanie umiejętności tworzenia strategii postępowania z klientami oraz korzystania z zasobów
osobistych i instytucjonalnych,
c) budowanie strategii współpracy z klientem,
d) rozwijanie umiejętności tworzenia sprzyjającej atmosfery w kontakcie z klientem,
e) uczenie się umiejętności rozpoznawania typu relacji z klientem oraz dostosowanie do niego
adekwatnych zachowań,
f) rozwijanie umiejętności rozpoznawania potrzeb klientów oraz pomoc w doprecyzowywaniu celów wyznaczanie i uzgadnianie z klientami celów współpracy,
g) zrozumienie istoty pracy psychologicznej uruchamiającej mechanizmy motywujące do zmiany motywowanie klientów do podejmowania zmian,
h) określanie kolejnych kroków w programie wprowadzania zmian,
i) opracowywanie strategii działań interwencyjnych i udzielania pomocy, adekwatnie do istniejącej
sytuacji,
j) zapoznanie z narzędziami psychologicznego wpływu oraz z ich skutecznością,
k) analiza bieżących sytuacji i casusów.

Ponadto superwizja przyczyni się do: utrzymania dystansu emocjonalnego, wglądu w siebie i pracy własnej,
pomocy w rozwiązywaniu trudności w pracy z klientami, spojrzenia na ważne dla uczestników sprawy z innej
perspektywy, uspokojenia emocjonalnego, pomocy w przezwyciężaniu problemów, pozytywnego
wzmocnienia, pracy nad sobą, podniesienia samooceny, pokonania własnych uprzedzeń i barier, poprawy
jakości komunikacji, nabycia umiejętności przełożenia wiedzy teoretycznej na praktyczną pracę z klientem,
znalezienia czasu na refleksję i możliwości odreagowania stresu.

Prowadzenie: Anna Wiechcińska - Szymańska - mgr psychologii, certyfikowany specjalista ds.
przeciwdziałania przemocy w rodzinie certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień – certyfikaty
Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA). Trener kompetentny w zakresie
prowadzenia treningów i warsztatów psychologicznych rekomendowany przez Polskie Towarzystwa
Psychologicznego (PTP).
Od ponad 20 lat pracuje w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie – pracując z klientami i prowadząc
szkolenia dla służb. Współtwórca i wykładowca Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie kursu
podstawowego i zaawansowanego. Koordynator i twórca programów szkoleń i seminariów w obszarze
przeciwdziałania przemocy w rodzinie Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
„Niebieska Linia” – opracowywanie programów szkoleń i prowadzenie ich. Współtwórca i realizator Studium
Interwencji i Pomocy Psychologicznej dla osób pracujących z osobami stosującymi przemoc (obecnie SPOSP).
W latach 2004 –2006 członek Rady Ekspertów PARPA w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
alkoholowej. Od 2017 r. członek Zespołu Monitorującego przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki

Społecznej. Współzałożycielka i członek zarządu Stowarzyszenia „Niebieska Linia”. Szkoleniowiec
z wieloletnim doświadczeniem.
Od roku 2011 jest zastępcą przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego Dzielnicy Warszawa Ursynów.
Ma wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej indywidualnej i grupowej z klientami: uzależnionymi,
współuzależnionymi, tzw. dorosłymi dziećmi alkoholików, uwikłanymi w przemoc (osoby doznające
przemocy, osoby stosujące przemoc) i będącymi w kryzysie, pary małżeńskie – praca w ośrodkach
odwykowych (pracując w Ośrodku Odwykowym na Pradze Północ w Warszawie współtworzyła jeden
z pierwszych programów skierowanych do osób doznających przemocy). W Ogólnopolskim Pogotowiu dla
Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” na początku lat 2000, była współtwórcą i koordynatorem
programu skierowanego do osób doznających przemocy w ramach programu ACESS.
Od kilkunastu lat realizuje szkolenia dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie
– pracując rocznie około 500 – 800 godzin dydaktycznych i szkoląc od 400 do 700 osób.

Termin: 18 sierpnia 2020 r. w godz. 9.00-14.00
Cena udziału: 280 zł brutto od osoby (cena obejmuje: udział w superwizji, zaświadczenie potwierdzające
udział)
Rejestracja: https://bit.ly/ls-snl
Uwaga! W superwizji może wziąć udział tylko 6 osób! Decyduje kolejność zgłoszeń.

V.

Sposoby izolacji osoby doznającej przemocy w rodzinie od osoby jej stosującej – nowelizacja przepisów
w zakresie nakazu usunięcia osoby stosującej przemoc w rodzinie w tym wprowadzenie
natychmiastowego nakazu

Podczas szkolenia zostaną poruszone następujące kwestie:
a) prawnokarne i cywilnoprawne sposoby izolacji osoby stosującej przemoc w rodzinie od osoby jej
doznającej;
b) analiza nowelizacji wprowadzającej natychmiastowy nakaz opuszczenia lokalu i jego bezpośredniego
otoczenia oraz zakazu zbliżania i jego bezpośredniego otoczenia – data wejścia w życie, uprawnienia
policji i Żandarmerii Wojskowej, a także osoby stosujące przemoc i osoby doznającej przemocy, czas
trwania środków;
c) zmiana w zakresie art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – analiza postępowania
sądowego, wydanie postanowienia zabezpieczającego (powiązanie nakazu wydanego przez policję,
a postanowienia zabezpieczającego), obowiązki osoby pełnoletniej pozostającej w lokalu;
d) porównanie nakazu opuszczenia lokalu z art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie –
przed i po nowelizacji.

Prowadzenie: Aneta Mikołajczyk - radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego. Pracuje m.in. w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, współpracuje ze Stowarzyszeniem na Rzecz
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, a także Punktem Informacyjno-Konsultacyjnym dla
Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
Prowadzi szkolenia dotyczące prawnych aspektów przeciwdziałania przemocy w rodzinie, praw dziecka m.in.
Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – kurs podstawowy i zaawansowany, szkolenie prawne dla
kadry kierowniczej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, seminaria i szkolenia dotyczące
prawnych aspektów przeciwdziałania przemocy w rodzinie dedykowane dla m.in. oświaty, służb medycznych,
kuratorów, policji. Ponadto prowadzi doradztwo prawne dla zespołów interdyscyplinarnych miasta
stołecznego Warszawy.

Termin: 24 sierpnia 2020 r. w godz. 9.00-14.00 (6 godzin dydaktycznych)
Cena szkolenia: 250 zł brutto od osoby (cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe dla
uczestnika, zaświadczenie potwierdzające udział w seminarium)
Rejestracja: https://bit.ly/ls-snl

Na wszystkie spotkania można zgłaszać się za pośrednictwem formularza: https://bit.ly/ls-snl
Mamy nadzieję, że przygotowana przez nas oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem a nasze Letnia
Szkoła dostarczy wiedzy i inspiracji tak potrzebnych w pracy w tym szczególnym obszarze.
Z wyrazami szacunku
Paula Klemińska
Koordynatorka seminariów szkoleniowych
szkolenia@niebieskalinia.org
tel. 881-711-107

