REGIONALNY OSRODEK POLITYKI SPOLECZNEJ
- 315
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TEL. 7 7 4 4 1 5 2 5 0 , FAX 77 44 152 59
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Znaksprawy: IPS.4011-8/19

Opole, 13 marca 2019 r.

Przedstawiciele Instytucji

dziataj^cych na rzecz
przeciwdziatania przemocy
w rodzinie oraz na rzecz jej

ochrony
wszyscy w woj. opolskim

W zwia.zku z realizacja. przez Regionalny Osrodek Polityki Spotecznej w Opolu
szkoleh realizowanych, zgodnie z Wytycznymi ministra wtasciwego do spraw
zabezpieczenia spotecznego zdnia 24 kwietnia 2018 r. do prowadzenia szkoleh
wzakresie przeciwdziatania przemocy w rodzinie na lata 2018 - 2019 na podstawie
art. 8 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziataniu przemocy w rodzinie
<Dz.U. z 2015 r.,poz. 1390).
zapraszam do udziatu w bezptatnych szkoleniach:
przedstawicieli instytucji, ktorzy zajmuja. sie- przeciwdziataniem przemocy w rodzinie
w woj. opolskim tj.:
• jednostek organizacyjnych pomocy spotecznej oraz specjalistycznych osrodkow
wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
• organow scigania i wymiaru sprawiedliwosci,
• ochrony zdrowia,
• gminnych komisji rozwi^zywania problemow alkoholowych,
• instytucji, kosciotow, zwi^zkow wyznaniowych oraz organizacji pozarza.dowych
dzialaj^cych na rzecz przeciwdziatania przemocy w rodzinie oraz na rzecz jej ochrony.
Czas trwania szkolenia:
Szkolenia 5-dniowe (40 godzm}, tj. 3 dm 24 godz. + 2 dni 16 godz.
1. Tematy i terminy szkoleh:
1.1.

PRZECIWDZIALANIE PRZEMOCY WOBEC DZIECKA W RODZINIE - POMOC
PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECKA 1 JEGO RODZICOW
Wterminie: 08-10.04.2019 r. oraz 15-16.04.2019 r.

1.2.

POMOC
GRUPOWA
PRZEMOCY W RQDZINIE

OSOBOM

DOSWIADCZAJACYM

Wterminie: 23-25.04.2019 r. oraz 09-10.05.2019 r.
1.3. PRZECIWDZIALANIE PRZEMOCY SEKSUALNEJ WOBEC DZIECI ROZPOZNAWANIE I UDZIELANIE DZIECKU POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

Wterminie: 06-08.05.2019 r. oraz 23-24.05.2019 r.
1 4. KRZYWDZENIE DZIECKA W RODZINIE Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM diaqnoza i pomoc

Wterminie: 20-22.05.2019 r. oraz 06-07.06.2019 r.

2. Miejsce prowadzenia szkolen:
Na terenie miasta Opola
Koszt szkolenia, materiaty szkoleniowe, wyzywienie oraz nocleg sa. wspotfinansowane
ze srodkow Krajowego Programu Przeciwdziatania Przemocy w Rodzinie. Szkolenie
kohczy si? uzyskaniem zaswiadczenia.

1.

2.

3.
4.

5.

Rekrutacja
Osoby zainteresowane udziatem w szkoleniach proszone sa. o przestanie formularza
zgtoszenia na adres Regionalnego Osrodka Polityki Spolecznej ul. Gtogowska 25c,
45-315 Opole lub mailem b.troinar(5)rops-opole.pl w terminie do 22 marca 2019 r.
Przestany formularz musi bye podpisany przez kandvdata na szkolenie i kierownika
jednostki, ktory w ten sposob potwierdza i akceptuje uczestnictwo pracownika
w szkoleniu.
Zawiadomienie o zakwalifikowaniu do udziatu w szkoleniu zostanie przekazane
telefonicznie jedynie osobom zakwalifikowanym do udziatu w szkoleniu.
O przyjeciu na szkolenie bedzie decydowab:
1) spetnianie wymagah formalnych,
2) dostepnosc kazdej instytucji,
3) kolejnosc zgloszeh.
W razie pytah prosz§ o kontakt z osoba. odpowiedzialna. za rekrutacj^ Pania. Barbara.
Trojnar, Tel.77/44 15 250 wew. 19

Zataczniki:
a) Formularzezgtoszenia/skierowania

