
                                
 

„Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020” 
 

 

 

ZAPROSZENIE  
Studio Profilaktyki Społecznej oraz  Państwowa Agencja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych  mają zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję 
 

 

„Psychologiczne i prawne  aspekty związane 
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie” 

 
Zapraszamy do udziału  

30.09.-01.10.2019  
Hotel City SM*** Business & SPA w  Krakowie 

ul. Gajowa 16, 30-426 Kraków  www.hotelcity.pl, www.lesnespa.pl   
 

Konferencja  zapewni uczestnikom wiedzę  na temat zjawiska przemocy w rodzinie, w tym 
przemocy wobec dzieci, prawnych i psychologicznych aspektów przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie,  kompetencji i zadań przedstawicieli ochrony zdrowia w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, realizacji procedury "Niebieskie Karty". Uczestnicy konferencji zostaną 
wyposażeni w materiały edukacyjne na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
 
Konferencja adresowana jest  do przedstawicieli ochrony zdrowia, w tym pielęgniarek, lekarzy, 
ratowników medycznych zasiadających w Zespołach Interdyscyplinarnych, a także studentów 
ostatnich dwóch lat studiów medycznych. 
 
Osoby  zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o wypełnienie i przesłanie do SPS 
załączonego formularza zgłoszeniowego mailem lub faksem.  O udziale w konferencji decyduje 
kolejność zgłoszeń.  Zgłoszenia na konferencję przyjmują:  

Agnieszka Dudek – kierownik@sps.org.pl tel. 660 675 194 Koordynator konferencji 

Jacek Pobidyński -  sps@sps.org.pl  tel.  12 636 92 85    Specjalista ds. rekrutacji 

 

Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia naboru przed wyznaczonym terminem jeśli będzie duża 
liczba zgłoszeń. Osoby wpisane na listę uczestników otrzymają mailowe potwierdzenie swojego 
udziału. 
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Program konferencji 
„Psychologiczne i prawne  aspekty związane 

przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie” 
 

Zarys program konferencji nt. przeciwdziałania przemocy w rodzinie adresowanej do 
przedstawicieli ochrony zdrowia 

30.09.-01.10.2019 Hotel City SM*** Business & SPA w  Krakowie 
 

I dzień 30.09.2019r. 

12.00 - obiad 

13.00 – 13.30 Rozpoczęcie konferencji-  

13.30- 15.00 – Psychologiczne aspekty i konsekwencje przemocy w rodzinie – wykład (2 godziny 

dydaktyczne) prowadzenie dr Agnieszka Widera-Wysoczańska 

15.00 – 15.15 – przerwa kawowa 

15.15 -16.45 – Sytuacja dziecka krzywdzonego przez najbliższych – wykład (2 godz.) prowadzenie  

dr n. med. Joanna  Krzyżanowska-Zbucka 

16.45- 17.00 przerwa kawowa 

17.00 – 18.30 Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Realizacja procedury 

„Niebieskie Karty” – zadania przedstawicieli ochrony zdrowia w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie – wykład (2 godz.) prowadzenie Aneta Mikołajczyk 

19.00 – Kolacja  

 

II dzień 01.10.2019 

8.00- 9.00 – śniadanie 

9.00 – 11.15 – Podejmowanie interwencji w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie –  

zajęcia   warsztatowe  - do wyboru 2 tematy tak jak wskazano wyżej  (3 godz. warsztatowe) 

11.15 - 11.30 – przerwa kawowa 

11.30 - 13.45   Podejmowanie interwencji w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie –  

zajęcia warsztatowe cd. (3 godz. warsztatowe) 
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Zajęcia warsztatowe- podział na grupy i wskazanie osób prowadzących: 

• 2 grupy warsztatowe interwencja przedstawicieli ochrony zdrowia w sytuacji podejrzenia przemocy 

wobec dziecka 

- Jolanta Zmarzlik  

- Renata Kałucka  

• 3 grupy interwencja przedstawicieli ochrony zdrowia w sytuacji podejrzenia przemocy wobec osoby 

dorosłej 

- Mariusz Moderski  

- Urszula Podsiadło  

- Jana Lisna-Nożykowska 

13.45 – zakończenie konferencji i rozdanie zaświadczeń  

14.00  - obiad 

 

 

 

 

 

 

 
Kartę zgłoszenia prosimy przesłać faksem lub mailem 

tel./fax: (12) 636 92 85  lub fax.: (12) 626 94 40  do dnia 31.03.2018r. 
 

Agnieszka Dudek – kierownik@sps.org.pl tel. 660 675 194 Koordynator konferencji 

Jacek Pobidyński -  sps@sps.org.pl  tel 1 2 636 92 85    Specjalista ds. rekrutacji 
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONFERENCJI 

 

„Psychologiczne i prawne  aspekty związane przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie” 
 

 
TERMIN:  30.09-01.10.2019r.    
 
MIEJSCE:  Hotel City SM*** Business & SPA w  Krakowie,  
                  ul. Gajowa 16, 30-426 Kraków  www.hotelcity.pl, www.lesnespa.pl   
 
 
 

L.p. Imię i nazwisko  
(dane prosimy wpisywać drukowanymi literami) 

Nazwa Jednostki 

   
   

 
ADRES E-MAIL: _________________________________________ TELEFON KONTAKTOWY _________________________________________ 
 

 
 

 
 
 

     Pieczęć i podpis Zgłaszającego oraz Instytucji zgłaszającej ______________________________________ 
                 

W ramach konferencji uczestnicy mają bezpłatnie zapewnione: zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe oraz 
całodzienne wyżywienie, w tym przerwy kawowe, i dwa noclegi w pokojach dwuosobowych. Nie pokrywamy 
kosztów dojazdu. Uczestnicy dostaną zaświadczenia o uczestnictwie w konferencji sygnowane przez Państwową 
Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
 

Uwaga! Dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc.  
O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. 

 
 

Kartę zgłoszenia prosimy przesłać faksem:  
tel./fax: (12) 636 92 85  lub fax.: (12) 626 94 40  do dnia 31.08.2019r. 

 
Agnieszka Dudek – kierownik@sps.org.pl tel. 660 675 194 Koordynator konferencji 

Jacek Pobidyński -  sps@sps.org.pl  tel.  12 636 92 85    Specjalista ds. rekrutacji 
Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z potwierdzeniem udziału w konferencji 


