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Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze  
zaprasza na szkolenie zamknięte: 

 

Jak skutecznie reagować na przemoc wobec dziecka?  

Procedura Niebieskiej Karty, odebranie dziecka z rodziny 
 

Cele szkolenia:  

 Podniesienie wiedzy z zakresu praktycznego stosowania przepisów mających na celu ochronę dziecka przed 

przemocą i reagowania w sytuacjach występowania przemocy wobec dziecka. 

 Analiza zagadnień związanych z przepisami chroniącymi dziecko przed przemocą oraz wskazanie procedur 

w sytuacji, gdy zaistniała przemoc.  

 Przedstawienie zagadnień związanych z procedurą Niebieskiej Karty oraz odebrania dziecka z rodziny. 

 Wskazanie najnowszych zmian dotyczących opuszczenia mieszkania przez osobę stosującą przemoc w rodzinie. 

 

Program szkolenia: 

1. Konwencja o Prawach Dziecka i prawa dziecka w niej określone. 

2. Dziecko w prawie polskim - definicje: małoletni, nieletni, dziecko. 

3. Zdolność prawna dziecka i jego zdolność do czynności prawnych. 

4. Dziecko a prawo rodzinne i opiekuńcze: władza rodzicielska i jej ograniczenia, kontakty z dzieckiem.  

5. Dziecko jako ofiara i świadek przemocy w prawie karnym.  

6. Ochrona dziecka przed przemocą: Kodeks karny, ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

7. Osoba pokrzywdzona przemocą w rodzinie i sprawca przemocy.  

8. Obowiązek społeczny i obowiązek prawny zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu 

w związku z podejrzeniem przemocy w rodzinie. 

9. Procedura Niebieskiej Karty.  

10. Odebranie dziecka: udział policji i jej obowiązki, uprawnienia pracownika socjalnego. 

11. Zobowiązanie do opuszczenia mieszkania osoby stosującej przemoc w rodzinie – aktualny stan prawny oraz 

stan prawny po 29 listopada 2020 roku – ustawa z dnia 30 kwietnia 2020r. o zmianie ustawy - Kodeks 

postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz.956) oraz inne prawne środki ochrony 

praw dziecka.  

12. Dyskusja i pytania problemowe. 

 

Cena każdego szkolenia ustalana jest indywidualnie i obejmuje:  

 Analizę potrzeb szkoleniowych i dostosowanie programu szkolenia do potrzeb Zamawiającego, 

 Przygotowanie i przeprowadzenie dedykowanego programu szkolenia przez 1 trenera, 

 Materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika dostępne w wersji papierowej i elektronicznej,  

 Imienne certyfikaty ukończenia szkolenia, 

 Ewaluację szkolenia i przekazanie jej wyników Zamawiającemu, 

 Konsultacje poszkoleniowe.  
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Ze względu na sytuację epidemiologiczną w naszym kraju rekomendujemy szkolenia zamknięte 

w formule on-line.  

 

Jak organizujemy szkolenia zamknięte online?  

Uczestnicy mogą uczestniczyć w szkoleniu w formule stacjonarnej (w sali urzędu czy dowolnym miejscu 

wyposażonym w rzutnik i internet), mieszanej tj. część osób w sali urzędu, część przy komputerach lub 

wszyscy przy komputerach (praca zdalna lub przy swoich stanowiskach pracy). Ekspert będzie prowadził 

szkolenie z sali multimedialnej (zdalnie) dzięki czemu będą go Państwo widzieli i słyszeli, a materiały, 

prezentacje, filmy instruktażowe, dokumenty będą wyświetlane przez niego na ekranie Państwa monitora 

lub w sali urzędu za pośrednictwem rzutnika multimedialnego. 
 

Zarówno przed spotkaniem, jak i w jego trakcie mogą Państwo zadawać pytania poprzez mikrofon lub 

czat. Trener odpowiada na te pytania na bieżąco lub w drugiej części szkolenia w sesji pytań i odpowiedzi. 

Platforma, na której odbywa się webinarium, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, 

(Google Chrome).  
 

Potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu. Przydatne mogą być również słuchawki z mikrofonem 

lub głośniki.  

 

 
 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU 

 

szkolenia.zg@frdl.org.pl  

tel.: 68 453 22 09 

www.zg.frdl.pl 
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