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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie 

35-025 Rzeszów, ul. Jagiellońska 26 

tel. (017) 853 39 27, 853 57 53, fax 17 853 26 18 w. 35 

 

Dwudniowe szkolenie wyjazdowe dla Członków/Reprezentantów Miejskiego Zespołu 

Interdyscyplinarnego w Rzeszowie 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie zaprasza członków Miejskiego Zespołu 

Interdyscyplinarnego w Rzeszowie do wzięcia udziału w projekcie pn. „Skutecznie przeciw 

przemocy” realizowanym w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu 

Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” - Edycja 2016, 

współfinansowanym ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

W ramach projektu ofertujemy udział w dwudniowym szkoleniu wyjazdowym, w ramach którego 

zostanie przeprowadzonych 20 godzin lekcyjnych zajęć obejmujących m.in. następującą tematykę: 

 podstawy prawne zjawiska przemocy w Polsce; 

 specyfika pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie; 

 praca z osobami stosującymi przemoc w rodzinie; 

 motywowanie do współpracy, dialog motywujący, oddziaływania korekcyjno-edukacyjne  

i terapeutyczne dla sprawców przemocy.  

Celem szkolenia będzie poznanie specyfiki pracy każdej z instytucji działającej w obszarze przemocy  

z terenu Miasta Rzeszowa, w tym podejścia do klientów, przyjętych metod i narzędzi pracy. 

Realizacja działania umożliwi ujednolicenie podejścia służb w proces pomagania i pracy z osobami 

doświadczającymi przemocy i podejrzanymi o stosowanie przemocy.  

Udział w projekcie jest bezpłatny. Każdemu uczestnikowi zapewniony zostanie transport oraz nocleg 

wraz z wyżywieniem. 

Rekrutacja do projektu rozpocznie się w sierpniu i prowadzona będzie do czasu zakwalifikowania  

do projektu 20 Członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rzeszowie. O rekrutacji  

do grupy biorącej udział w szkoleniach będzie decydować dobrowolna, pisemna deklaracja udziału  

w projekcie i kolejność zgłoszeń. Po wyczerpaniu miejsc na liście zasadniczej, powstanie lista 

rezerwowa. 

Przewidywany termin realizacji szkolenia wrzesień lub październik 2016 r. 

Dokumenty rekrutacyjne dostępne będą w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Rzeszowie, ul. Jagiellońska 26 (pokój nr 6) oraz Ośrodku Poradnictwa Specjalistycznego  

i Interwencji Kryzysowej w Rzeszowie, ul. Skubisza 4. 

Dodatkowe informacje o projekcie można uzyskać pod numerami telefonu: 17 863 01 55, 17 853-39-

27 (wewnętrzny 31 lub 39). 

Serdecznie zapraszamy! 

 


