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HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE 

 
„Family Constellation Program”, który realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. 

Projekt nr POWR.05.03.00-00-0067/18 
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Lp. Rodzaj formy wsparcia 
Data realizacji formy 

wsparcia 

Godziny realizacji 

formy wsparcia 
Forma realizacji 

Liczba godzin 

wsparcia 

 

 
1 

„Ja” jako element wkomponowany w system rodziny 16.11.2020 8:00 – 16:30 
 

zdalnie 

8,5h zegarowych 

w tym10 godzin 

lekcyjnych 

Superwizja i narzędzia wpierające interwencje w 

systemach rodzinnych 
17.11.2020 8:00 – 16:30 

 

zdalnie 

8,5h zegarowych 

w tym10 godzin 

lekcyjnych 

2 Uzależnienia 27.11.2020 8:00 – 16:30 
 

zdalnie 

8,5h 

zegarowych w 

tym 10 godzin 

lekcyjnych 

 

 

3 

Rodzina - metody diagnozowania zjawiska przemocy w 

rodzinie i formy terapii z wykorzystaniem metody 

ustawień systemowych 

02.12.2020 8:00 – 16:30 
 

zdalnie 

8,5h zegarowych 

w tym 10 godzin 

lekcyjnych 

03.12.2020 8:00 – 16:30 zdalnie 

8,5h zegarowych 

w tym 10 godzin 

lekcyjnych 
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4 

Rodzina w ujęciu systemowym 15.12.2020 8:00 - 17:00 
 

zdalnie 

9h zegarowych 

w tym 11 godzin 

lekcyjnych 

Systemowa terapia rodzin, par 16.12.2020 8:00 – 17:00 
 

zdalnie 

9h zegarowych 

w tym 11 godzin 

lekcyjnych 

5 

Rozwój osobisty osób pracujących ze sprawcami i 

ofiarami przemocy 
11.01.2021 8:00 – 16:30 

 

stacjonarnie*/zdalnie 

8,5h zegarowych 

w tym10 godzin 

lekcyjnych 

Rozczarowanie w pracy. Wypalenie zawodowe 12.01.2021 8:00 – 16:30 
 

stacjonarnie*/zdalnie 

8,5h zegarowych 

w tym10 godzin 

lekcyjnych 

6 

Sprawca - formy komunikowania się i oddziaływania na 

sprawcę przemocy domowej z wykorzystaniem 

innowacyjnych metod, np. ustawień systemowych 

zewnętrznych 

20.01.2021 8:00 – 16:30 
 

stacjonarnie*/zdalnie 

8,5h zegarowych 

w tym10 godzin 

lekcyjnych 

21.01.2021 8:00 – 16:30 
 

stacjonarnie*/zdalnie 

8,5h zegarowych 

w tym10 godzin 

lekcyjnych 
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7 

Ofiara - formy komunikowania się i oddziaływania na 

ofiarę przemocy domowej (różne kategorie wiekowe: 

dzieci, os. dorosłe, powyżej 60 r.ż.; ON) z 

wykorzystaniem ustawień systemowych. 

22.01.2021 8:00 – 16:30 
 

stacjonarnie*/zdalnie 

8,5h zegarowych 

w tym10 godzin 

lekcyjnych 

04.02.2021 8:00 – 16:30 
 

stacjonarnie*/zdalnie 

8,5h zegarowych 

w tym10 godzin 

lekcyjnych 

8 

Interwencja - działań służb i instytucji pomocowych, 

rodzaje interwencji stosowane w różnych krajach 

(Polska, Litwa, Łotwa). 

05.02.2021 8:00 – 16:30 
 

stacjonarnie*/zdalnie 

8,5h zegarowych 

w tym10 godzin 

lekcyjnych 

17.02.2021 8:00 – 16:30 
 

stacjonarnie*/zdalnie 

8,5h zegarowych 

w tym10 godzin 

lekcyjnych 

9 

Wsparcie - formy wsparcia społecznego rodziny 

doświadczającej przemocy domowej, współpraca i 

sieciowanie instytucji wsparcia 

18.02.2021 8:00 – 16:30 
 

stacjonarnie*/zdalnie 

8,5h zegarowych 

w tym10 godzin 

lekcyjnych 

19.02.2021 8:00 – 16:30 
 

stacjonarnie*/zdalnie 

8,5h zegarowych 

w tym10 godzin 

lekcyjnych 

10 Zaburzenia afektywne i lękowe 

01.03.2021 8:00 – 12:30 
 

stacjonarnie*/zdalnie 

4,5h 

zegarowych w 

tym 5 godzin 

lekcyjnych 

02.03.2021 8:00 – 12:30 
 

stacjonarnie*/zdalnie 

4,5 h zegarowe, 

w tym 5 godzin 

lekcyjnych 
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11 

Transteoretyczny Model Zmiany 15.03.2021 8:00 – 16:30 
 

stacjonarnie*/zdalnie 

8,5h 

zegarowych w 

tym 10 godzin 

lekcyjnych 

Dialog motywujący 16.03.2021 8:00 – 16:30 stacjonarnie*/zdalnie 

8,5h zegarowych 

w tym 10 godzin 

lekcyjnych 

 

 

 

*Zajęcia zostaną w miarę możliwości (biorąc pod uwagę obostrzenia związane z epidemią) zorganizowane w formie stacjonarnej, uczestnicy zostaną 

poinformowani tydzień wcześniej o formie zajęć. 

 

 


