KOMUNIKAT
Dotyczący rekrutacji na szkolenie w ramach projektu pt. „Przeciwdziałanie przemocy i ochrona praw dziecka
najbardziej bezbronnego od 0 do 6 roku życia”.
Fundacja ad vocem zaprasza osoby zawodowo pracujące z małymi dziećmi od 0 do 6 roku życia na V edycję
szkolenia przygotowującego do rozpoznawania dzieci krzywdzonych i udzielania im skutecznej pomocy.
Szkolenie odbywa się w ramach projektu pt. „Przeciwdziałanie przemocy i ochrona praw dziecka najbardziej
bezbronnego od 0 do 6 roku życia” finansowanego ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
2017. Program 50 – godzinnego szkolenia skierowany jest do nauczycieli przedszkolnych, psychologów,
wychowawców, pracowników socjalnych, asystentów rodzinnych, pielęgniarek, kuratorów oraz studentów
zamierzających pracować z małymi dziećmi lub na ich rzecz. Szkolenie realizowane będzie w dwóch 40
osobowych grupach i dwóch termiach.
I grupa: koniec kwietnia – maj – czerwiec 2017.
II grupa: koniec września – październik – listopad 2017.
Szkolenie trwa 6 dni, zajęcia odbywać się będą na ogół raz w tygodniu po 8 godzin lekcyjnych w godzinach od
8:30 do 15:00 z przerwami i obejmują: 26 godzin wykładów i 24 godziny warsztatów. Wykłady odbywać się
będą na Sali Konferencyjnej Szpitala Jana Pawła II w Krakowie, ul. Prądnicka 80, a warsztaty na Sali nr 6
Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych w Nowej Hucie, os. Centrum C 10 (wejście od Alei
Przyjaźni lub Alei Róż).
W ramach szkolenia uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz 440 – stronnicowy poradnik pt. „Jak
rozpoznać dziecko krzywdzone?” zawierający kompendium wiedzy z zakresu rozpoznawania dziecka
krzywdzonego oraz komplet dokumentów stanowiących źródło praw dziecka.
Udział w szkoleniu oraz materiały szkoleniowe są bezpłatne.
Rekrutacja odbywać się będzie:
Dla Grupy I: od 8 marca do 14 kwietnia 2017 roku.
Dla Grupy II: od 8 marca do 30 czerwca 2017 roku.
Formularz zgłoszeniowy można pobrać na stronie fundacji www.advocem.org.pl w zakładce Projekt FIO 2017 /
formularz zgłoszeniowy i wypełniony skan wysłać na adres mailowy: fundacjaadvocem@poczta.onet.pl
Formularz zgłoszeniowy oraz informacje o projekcie umieszczone będą również na stronie internetowej
Małopolskiego Kuratora Oświaty na portalu edukacyjnym Urzędu Miasta Krakowa i Facebooku.
Formularz zgłoszeniowy można również otrzymać i wypełniony dostarczyć osobiście lub pocztą do siedziby
fundacji Kraków, ul. Dunajewskiego 6, 4 piętro, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu. Tel.
605 208 029. Formularz można również wysłać pocztą, należy jednak pamiętać, aby przesyłka znalazła się w
biurze fundacji przez zakończeniem rekrutacji.
O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Utworzona zostanie również lista rezerwowa
uczestników szkolenia.

Na stronie fundacji www.advocem.org.pl [1] w zakładce Projekt FIO 2017 zamieszczone są szczegółowe
informacje na temat projektu, w tym szczegółowy opis projektu.
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PROGRAM:
50-godzinny cykl szkolenia
W ramach projektu:
„Przeciwdziałanie przemocy i ochrona praw dziecka najbardziej
bezbronnego od 0 do 6 roku życia”

26-godz. cykl wykładów obejmuje:
10 godz. Blok psychologiczny
Portret psychologiczny dziecka krzywdzonego.
Symptomy fizyczne, emocjonalne i społeczne przemocy fizycznej i psychicznej wobec dzieci.
Konsekwencje maltretowania w dzieciństwie.
Strategia kontaktu z dzieckiem maltretowanym i jego rodziną.
Formy pomocy i zapobieganie zjawisku.
Dzieci maltretowane.
Psychospołeczne i socjodemograficzne uwarunkowanie zjawiska.
Psychologiczny portret sprawcy przemocy.
Zachowania pro społeczne – jak nakłaniać do udzielania pomocy krzywdzonym dzieciom.
Iwona Anna Wiśniewska - psychoterapeuta
Bogna Liszka-Kisielewskia – psycholog kliniczny
prof. Zbigniew Nęcki – psycholog społeczny UJ
8 godz. Blok medyczny
Diagnostyka medyczna dziecka krzywdzonego.
Jak rozpoznać zespół dziecka maltretowanego, definicja, charakterystyka, epidemiologia
postaci klinicznych urazów nieprzypadkowych, rzadkie postacie maltretowania dzieci.
FAS (Płodowy Zespół Alkoholowy) Diagnoza i leczenie.
Katarzyna Doleżal-Ołtarzewska- pediatra Collegium Medicum UJ
Janina Lankosz – Lauterbach - pediarta

8 godz. Blok prawny:
2 godz. Źródła praw dzieci w polskim systemie prawnym.
Anna Ceremuga – adwokat
4 godz. Dziecko jako ofiara przemocy, z uwzględnieniem czynów o podłożu seksualnym.
Przemoc domowa
Skuteczna pomoc dziecku krzywdzonemu. Standardy postępowania w przypadku stwierdzenia
lub podejrzenia stosowania przemocy wobec dziecka, jak i gdzie interweniować.
Danuta Głowaty – nadkomisarz policji
2 godz. Prawnokarna ochrona dziecka krzywdzonego.
Prawnokarne instrumenty przeciwdziałania przemocy.
Uprawnienia osób lub instytucji zawiadamiających o przestępstwie.
Ochrona i pomoc dla pokrzywdzonych i świadków.
Przemysław Wypych - sędzia sądu rodzinnego

24 godz. cykl warsztatów obejmuje:
1 godz. Zjawisko krzywdzenia dzieci w świetle badań empirycznych - Anna Grajcarek
12 godz. Blok psychologiczny
Praktyczne umiejętności w zakresie diagnozowania i rozpoznawania syndromu dziecka
maltretowanego. Obserwacja, rozmowa, prezentacja wybranych przykładów.
Iwona Anna Wiśniewska - psychoterapeuta
Bogna Liszka-Kisielewskia – psycholog kliniczny
2 godz. Blok medyczny
Terapia w Płodowym Zespole Alkoholowym FAS
Renata Mirtyńska - terapeuta
7 godz. Blok prawny
Skuteczna pomoc dziecku krzywdzonemu.
Kto i jak zgłasza fakt krzywdzenia?
Gdzie i jak interweniować?
Obowiązujące procedury w przypadku przestępczości wobec dzieci.
Procedura Niebieskich Kart
Przemysław Wypych - sędzia sądu rodzinnego
Danuta Głowaty – nadkomisarz policji
2 godz. Mediacje, jako sposób rozwiązywania konfliktów rodzinnych. Dziecko w sytuacji
kryzysu rodziny.
Agnieszka Majewska-Siwek – socjolog, mediator
Konferencja podsumowująca projekt; rekomendacje poprojektowe.

Terminy realizacji szkoleń w ramach projektu pt.
„Przeciwdziałanie przemocy i ochrona praw dziecka najbardziej
bezbronnego od 0 do 6 roku życia”
Grupa I
Wykłady (dla 40 osób) w godzinach 8:30 do 15.00
w dniach: 19.04.2017, 28.04.2017, 10.05.2017
Warsztaty (w grupach 20-osobowych) w godzinach 8:30-15.00
Grupa A w dniach: 16.05.2017, 25.05.2017, 30.05.2017
Grupa B w dniach: 02.06.2017, 06.06.2017, 13.06.2017
Uroczyste zakończenie szkolenia i rozdanie certyfikatów dla Grupy I odbędzie
się w dnia 23.06.2017 roku od godziny 8:00 do 13.00 w Sali Obrad UMK na
Placu Wszystkich Świętych 3-4.

Grupa II
Wykłady (dla 40 osób) w godzinach 8:30-15.00
W dniach: 27.09.2017, 04.10.2017, 11.10.2017
Warsztaty (w grupach 20-osobowych) w godzinach 8:30-15.00
Grupa C w dniach: 18.10.2017, 25.10.2017, 30.10.2017
Grupa D w dniach: 06.11.2017, 13.11.2017, 17.11.2017
Uroczyste zakończenie szkolenia i rozdanie certyfikatów dla Grupy II odbędzie
się w dnia 28.11.2017 roku od godziny 8:00 do 13.00 w Sali Obrad UMK na
Placu Wszystkich Świętych 3-4.
Wykłady odbywać się będą na Sali Konferencyjnej Szpitala Jana Pawła II ul.
Prądnicka 80 (wejście od ul. Gen. Fieldorfa-Nila).
Warsztaty odbywać się będą na sali nr 6 MOWIS w Nowej Hucie, os. Centrum
C 10 (wejście od Alei Przyjaźni lub Alei Róż).
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA
na szkolenie w ramach projektu
“Przeciwdziałanie przemocy i ochrona praw dziecka najbardziej bezbronnego
od 0 do 6 roku życia”
UDZIAŁ W SZKOLENIU JEST BEZPŁATNY
Zgłoszenia należy przesyłać na adres: fundacjaadvocem@poczta.onet.pl
Dla I grupy do 14 kwietnia, dla II grupy do 30 czerwca - z zaznaczeniem grupy
 Grupa I - termin szkolenia: koniec kwietnia – maj - czerwiec 2017
 Grupa II - termin szkolenia: koniec września – październik – listopad 2017
Uczestnicy szkolenia zostaną indywidualnie poinformowani o miejscu i terminie szkolenia.
IMIĘ:
NAZWISKO:
DATA URODZENIA
MIEJSCE URODZENIA

ADRES ZAMIESZKANIA:
TEL:
E-MAIL:

MIEJSCE PRACY:

ADRES MIEJSCA PRACY:
TEL.
E-MAIL:

STANOWISKO:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszenia przez Fundację ad vocem, do
celów związanych z realizacją ww. Projektu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr
133, poz. 883 z późn. zm.).

Miejscowość, data

Czytelny podpis

Fundacja Ad Vocem, 31- 133 Kraków, ul. Dunajewskiego 6/408, Tel. 605 208 029,
fundacjaadvocem@poczta.onet.pl, www.advocem.org.pl

Projekt donansowany ze srodków Programu Fundusz Inicjatyw
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