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Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie 
stopień zaawansowany 
 
 

Czas trwania:  
160 h szkoleniowych – IV sesje - 16 dni  
 
I sesja – Praca z rodziną z problemem przemocy. Trauma i objawy PTSD –  4 dni 
II sesja – Pomoc dziecku krzywdzonemu. Motywowanie sprawcy przemocy do zmiany postaw –  
4 dni 
III sesja –  Budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – funkcjonowanie 
zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych – 4 dni 
IV sesja – Tworzenie i prowadzenie grupowych form pomocy dla ofiar przemocy – 4 dni 
 
Sesje odbywają się w miesięcznych odstępach w siedzibie Pogotowia „Niebieska Linia” w Warszawie 
przy ul. Widok 24 / II piętro 
 
Terminy zajęć: 
 

sesja I 21-24.06.2022 r. 

sesja II 19-22.07.2022 r. 

sesja III 23-26.08.2022 r. 

sesja IV 20-23.09.2022 r. 

 
Rozkład godzinowy każdej sesji: 
I dzień - godz. 10.00 - 18.30 
II dzień - godz. 8.30 - 18.30 
III dzień - godz. 8.30 - 18.30 
IV dzień - godz. 8.30 - 13.30 
 
 

 

Adresaci: 
Adresatami studium są osoby mające doświadczenie w pracy z osobami doznającymi przemocy: 
członkowie zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
(pracownicy socjalni, policjanci, kuratorzy sądowi, pedagodzy, psycholodzy itd.) oraz pracownicy 
organizacji pozarządowych, którzy są absolwentami podstawowego kursu Studium Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie i chcą pogłębiać wiedzę dotyczącą profesjonalnej interwencji i diagnozy problemów 
w rodzinach z problemem przemocy i rozwijać praktyczne umiejętności pomocy psychologicznej osobom 
pokrzywdzonym przemocą. Udział w kursie umożliwi im pracę w roli specjalisty ds. przemocy w rodzinie 
i pozwoli przygotować się do ubiegania o certyfikat specjalisty ds. pomocy ofiarom przemocy 
wydawanego przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP. 
 

 

Cele i efekty szkolenia: 
Dzięki udziałowi w Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie uczestnicy będą mogli: 

 uzyskać wiedzę na temat diagnozy oraz planowania pomocy i zawierania kontraktu z rodziną z  
problemem przemocy,  

 poznać specyfikę reakcji na przemoc, nabyć umiejętność diagnozy i praca terapeutycznej  
z objawami PTSD i traumą 



 nabyć wiedzę w zakresie terapii dzieci - ofiar krzywdzenia, terapii więzi, odległych skutków 
przemocy w dzieciństwie, 

 uzyskać wiedzę z zakresu procedur dotyczących udzielania pomocy, zasad pracy 
interdyscyplinarnej, koordynacji programów przeciwdziałania przemocy, uregulowań prawnych, 

 nabyć umiejętność tworzenia, prowadzenia grupowych form pomocy dla ofiar przemocy,  
 superwizować pracę własną z obszaru przemocy w rodzinie. 

 
Efekt końcowy udziału w kursie zaawansowanym: 
 
Udział we wszystkich sesjach Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie, poddanie superwizji w 
grupie warsztatowej swojej pracy z osobami z problemem przemocy w rodzinie oraz napisanie w 
wyznaczonym terminie pracy dyplomowej w oparciu o superwizję pracy własnej wiąże się  
z otrzymaniem dyplomu ukończenia Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii 
Zdrowia PTP, a także otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie rozporządzenia Ministra 
Edukacji i Nauki z dnia 3.02.2006 r. w sprawie uzyskania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy 
ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. 
 
Osoba kończąca kurs zaawansowany rozwinie praktyczne umiejętności pomocy psychologicznej osobom 
dorosłym i dzieciom doświadczającym przemocy oraz profesjonalnej interwencji i diagnozy problemów 
w rodzinach z problemem przemocy. 
Ukończenie kursu zaawansowanego stwarza możliwość uzyskaniu Certyfikatu Specjalisty w zakresie 
Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie (po spełnieniu wszystkich wymogów opisanych w regulaminie 
uzyskiwania certyfikatu wydawanego przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP) 

 
 
Zobowiązania uczestnika/uczestniczki 
- podpisanie umowy szkoleniowej 
- poniesienie kosztów dojazdu na szkolenie, wyżywienia i pobytu w Warszawie 
- potwierdzanie swojego udziału w szkoleniu na liście obecności  
- aktywne uczestnictwo w zajęciach 
- poddanie superwizji w grupie warsztatowej swojej pracy z osobami z problemem przemocy w rodzinie  
- napisanie w wyznaczonym terminie pracy dyplomowej w oparciu o superwizję pracy własnej 
- wyrażenie zgody na umieszczenie danych osobowych i kontaktowych w wojewódzkiej bazie 
konsultantów i ekspertów ds. przemocy w rodzinie, tworzonej przez Fundację PEStka” i zamieszczonej na 
jej stronie internetowej 
- zobowiązanie do udzielenia (po szkoleniu) 30 godzin bezpłatnych konsultacji i porad na dyżurach lub 

przeprowadzenie zajęć edukacyjnych o tematyce przemocy w rodzinie w swoim środowisku lokalnym, 

-wypełnienie zgody na przetwarzanie danych osobowych i zgody na udostępnianie wizerunku 

 

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY SZKOLENIA (Ogólnopolskie  Pogotowie Dla Ofiar Przemocy W Rodzinie 
„Niebieska Linia” IPZ PTP): 
- zabezpieczenie przerwy kawowej 
- udostepnienie sali wykładowej 
- zabezpieczenie wykładowców 
- materiały szkoleniowe 
- wydanie dyplomu ukończenia Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii 
Zdrowia PTP, którzy spełnili wymogi kursu  
- wydanie zaświadczenia na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3.02.2006 r. w 
sprawie uzyskania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych w formach pozaszkolnych. 
 



 

ZOBOWIĄZANIA ORGANIZATORA (FUNDACJI PESTKA”): 

- pokrycie kosztów szkolenia (sala, przerwa kawowa, wykładowcy, materiały szkoleniowe) 
-  wpisanie absolwentów kursu do prowadzonej przez Fundacje „PEStka” wojewódzkiej bazy 
konsultantów i ekspertów ds. przemocy w rodzinie zamieszczonej na swojej stronie internetowej 
- udzielania wsparcia uczestnikom/-czkom szkolenia  
 

 

 
Kadra studium: 
 

Kierowniczka 
merytoryczna 

AGNIESZKA MACHNOWSKA 
a.machnowska@niebieskalinia.pl 

 

Koordynatorka 
organizacyjna 

ANNA ULATOWSKA 
a.ulatowska@niebieskalinia.pl 

 

Wykładowczynie  
i trenerki 

IZABELA BANASIAK 
certyfikowana superwizorka  i specjalistka w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Pracowała w Instytucie 
Psychologii Zdrowia i w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy 
w Rodzinie „Niebieska Linia”. Od ponad 20 lat zajmuje się   
prowadzeniem szkoleń dla profesjonalistów. Specjalizuje się w 
szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  
współpracy służb społecznych oraz prowadzenia oddziaływań 
korekcyjno-edukacyjnych według modelu z Duluth. Prowadzi  
superwizję z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie w różnych 
aspektach pracy z osobami doznającymi i stosującymi przemoc, 
procedury NK, usprawniania lokalnego systemu w ZI i GR na terenie 
całej Polski. Od ponad 25 lat zajmuje się problematyką przemocy 
w rodzinie. 
 

RENATA DURDA 
kierowniczka Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy 
w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ, certyfikowana superwizorka 
i specjalistka ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, redaktorka 
naczelna dwumiesięcznika "Niebieska Linia", autorka wielu publikacji 
z zakresu tworzenia interdyscyplinarnych rozwiązań na rzecz 
zapobiegania zjawisku przemocy w rodzinie, członkini Zespołu 
Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy 
Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (2011-2020), społeczna 
doradczyni Rzecznika Praw Dziecka (2010-2018), członkini Rady Kobiet 
przy Prezydencie m.st. Warszawa (od 2019 roku). Od 20 lat zajmuje się 
problematyką przemocy w rodzinie. 
 

KATARZYNA FENIK – GABERLE 
psychoterapeutka, pedagożka, specjalistka i superwizorka ds. 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia 
PTP. Przez wiele lat współpracowała z organizacjami zajmującymi się 
problemem przemocy w rodzinie, m.in.: Pogotowiem dla Ofiar 
Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, Fundacją Dzieci Niczyje, 
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schroniskami dla ofiar przemocy. Prowadziła działania diagnostyczne, 
interwencyjne i terapeutyczne skierowane do dorosłych i dzieci. Ma 
doświadczenie w pracy dydaktycznej z profesjonalistami pracującymi 
na rzecz rodzin z problemem przemocy oraz pomocy dzieciom – 
ofiarom handlu. Prowadzi zajęcia dla słuchaczy Studium 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Studium Pomocy Ofiarom 
Przemocy przy IPZ PTP. Obecnie pracuje w Punkcie Informacyjno – 
Konsultacyjnym przy Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla 
Dzielnicy Mokotów. Prowadzi prywatną praktykę w gabinecie 
psychoterapii. Od ponad 20 lat zajmuje się problematyką przemocy 
w rodzinie. 
 

AGNIESZKA MACHNOWSKA 
zastępczyni kierowniczki Pogotowia "Niebieska Linia" ds. klinicznych, 
kierowniczka Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Studium 
Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie. Psycholożka, 
psychoterapeutka, trenerka, certyfikowana specjalistka 
i superwizorka w zakresie przemocy w rodzinie. Absolwentka 
psychologii klinicznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej 
w Warszawie, Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego Ośrodka 
Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, Helsinskiej Fundacji Praw 
Człowieka, Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii Instytutu Psychologii 
Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz licznych szkoleń 
z zakresu m.in. interwencji kryzysowej, terapii skoncentrowanej na 
rozwiązaniach (TSR), Dialogu Motywującego, terapii traumy (EMDR), 
terapii DDA i DDD, budowania odporności psychicznej, pracy z osobą 
stosującą przemoc (Duluth), interwencji relacyjnej opartej na zaufaniu 
(TBRI), zaburzeń osobowości, zaburzeń przywiązania i terapii więzi. 
Pracuje w Pogotowiu „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia, 
prowadząc terapię osób dorosłych w nurcie integracyjnym. Od 20 lat 
zajmuje się problematyką przemocy w rodzinie. 
 

RENATA KAŁUCKA-KOKOT 
Przez kilkanaście lat związana była z Fundacją Dzieci Niczyje, gdzie 
pracowała z osobami dorosłymi oraz dziećmi po doświadczeniu 
przemocy w rodzinie. Od 2004 roku prowadzI gabinet psychoterapii dla 
osób dorosłych i dzieci. Posiada certyfikat psychoterapeuty Polskiego 
Towarzystwa Psychologicznego i Europejski Certyfikat 
Psychoterapeuty. Od 2013 roku jest superwizorem w obszarze 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat Instytutu Psychologii 
Zdrowia). Jako superwizor współpracuję z Ogólnopolskim Pogotowiem 
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, Fundacją Mederi w 
Centrum Zdrowia Dziecka, Ośrodkiem Wsparcia dla Kobiet z 
Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży Etezja oraz innymi organizacjami i 
instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 
Problematyką przemocy w rodzinie zajmuje się od ponad 20 lat. 

BEATA KITA 
Jest psycholożką, psychoterapeutką w nurcie systemowym i 
poznawczo-behawioralnym, trenerką i superwizorką Dialogu 
Motywującego, członkinią m.in. Polskiego Towarzystwa Terapii 
Motywującej oraz Motivational Interviewing Network of Trainers. Od 



ponad 23 lat pracuje w warszawskich ośrodkach pomocy społecznej – 
zarówno z osobami doznającymi przemocy, stosującymi przemoc jak i 
świadkami przemocy. Doświadczenia zawodowe zyskiwała jako 
interwent i konsultant, współprowadząca grupy wsparcia, warsztaty 
psychoedukacyjne, treningi umiejętności, koordynatorka grup 
roboczych działających na rzecz dzieci doświadczających przemocy, 
psychoterapeutka. Jako wiceprzewodnicząca Praskiej Sieci Pomocy 
Dziecku organizowałam działania interdyscyplinarne na rzecz 
przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci, budowania systemu pomocy 
rodzinom. Obok pomocy psychologicznej udzielanej klientom OPS, 
pracuje w gabinecie psychoterapeutycznym, prowadzi szkolenia. 

  
 

 

 


