
Harmonogram szkolenia dla trenerów programu  
„Bez przemocy. Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców  

przemocy w rodzinie”   
Toruń, 14-18 września 2020 r. 

 

 

14 września 2020 r. (poniedziałek)  

I blok  

9.30 -11.00 
Przedstawienie pojęcia przemocy i jej rodzajów – w oparciu o program „Bez przemocy” 
(Wykład z elementami aktywizującymi) 

11.00 – 11.30 Przerwa kawowa 

11.30 – 13.00 
Przedstawienie pojęcia przemocy i jej rodzajów – w oparciu o program „Bez przemocy” 
(Wykład z elementami aktywizującymi) – cd. 

II blok  

13.00 – 13.45 
Analiza „sytuacji granicznych”, próba oceny czy „już” zachodzi przemoc  
w oparciu o przedstawione stany faktyczne (Wykład z elementami aktywizującymi) 

13.45 – 14.30 Obiad 

14.30 – 15.15 
Analiza „sytuacji granicznych”, próba oceny czy „już” zachodzi przemoc  
w oparciu o przedstawione stany faktyczne (Wykład z elementami aktywizującymi) – cd. 

III blok  

15.15 – 16.45 
Konsekwencje prawne i psychologiczne dla sprawców przemocy (Wykład z elementami 
aktywizującymi) 

16.45 – 17.15 Przerwa kawowa 

IV blok  

17.15 – 18.45 Konsekwencje doświadczania przemocy przez ofiarę 

 
15 września 2020 r. (wtorek)  

I blok  

8.30 -10.00 
Kim są sprawcy przemocy w rodzinie? Psychologiczne mechanizmy stosowania przemocy 
(Wykład z elementami aktywizującymi) 

10.00 – 10.30 Przerwa kawowa 

II blok  

10.30 – 12.00 
Rola społeczeństwa w utrzymywaniu mitów i stereotypów dotyczących stosowania 
przemocy (Wykład z elementami aktywizującymi) 

12.00 – 13.05 Zaburzenia psychiczne a stosowanie przemocy (Wykład) 

III blok  

13.05 – 13.50 Obiad 

13.50 – 16.05 Problem uzależnienia a stosowanie przemocy w rodzinie (Wykład)  

IV blok  
16.05 – 16.35 Przerwa kawowa 

16.35 – 18.05 
Nawiązywanie dialogu ze sprawcą i omówienie technik i narzędzi  
w interwencji wobec osób stosujących przemoc (Wykład z elementami aktywizującymi) 
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16 września 2020 r. (środa) 

I blok 

8.30 -10.00 
Szczegółowe omówienie regulacji prawnych związanych z przemocą poszczególnych 
przestępstw, znamion, sankcji (Wykład) 

10.00 – 10.30 Przerwa kawowa 

10.30 – 12.00 
Szczegółowe omówienie regulacji prawnych związanych z przemocą poszczególnych 
przestępstw, znamion, sankcji (Wykład) – c.d. 

II blok  

12.00 – 12.45 
Ćwiczenia pozwalające na doskonalenie rozróżnienia przez uczestników poszczególnych 
przestępstw. 

12.45 – 13.30 Obiad 

13.30 – 15.25 
Ćwiczenia pozwalające na doskonalenie rozróżnienia przez uczestników poszczególnych 
przestępstw – c.d. 

III blok 

15.25 – 15.55 Przerwa kawowa 

15.55 – 17.25 Studium przypadku – analiza procedur w perspektywie prawnej. 

17 września 2020 r. (czwartek) 
I blok  

8.30 – 9.15 Współpraca z instytucjami (Wykład z elementami aktywizującymi). 

9.15 – 10.00 Opór jako czynnik utrudniający pracę ze sprawcą (Wykład z elementami aktywizującymi). 

10.00 – 10.30 Przerwa kawowa 

10.30 – 11.15 
Plan bezpieczeństwa bez używania przemocy – ewaluacja i skuteczność (Wykład z 
elementami aktywizującymi) 

II blok 

11.15 – 12.45 Studium przypadku w perspektywie psychologicznej. 

12.45 – 13.30 Obiad 

13.30 – 15.45 Studium przypadku w perspektywie psychologicznej – cd. 

15.45 – 16.15 Przerwa kawowa 

16.15 – 17.40 Studium przypadku w perspektywie psychologicznej – cd. 
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18 września 2020 r. (piątek)  
I blok  

8.30 -10.00 Studium przypadku – analiza procedur w perspektywie prawnej – cd.  

10.00 – 10.30 Przerwa kawowa 

10.30 -11.15 Studium przypadku – analiza procedur w perspektywie prawnej – cd. 

II blok  

11.15 – 12.45 Studium przypadku w perspektywie psychologicznej 

12.45 – 13.30 Obiad 

13.30 – 15.45 Studium przypadku w perspektywie psychologicznej – cd. 

15.45 – 16.15 Przerwa kawowa 

16.15 – 17.00 Studium przypadku w perspektywie psychologicznej – cd. 

17.00 – 17.45 Test 

 


