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 Adresaci projektu: 
Adresatami działań bezpośrednich są przedstawiciele szkół z terenu powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego.  Osoby wydelegowane 

przez dyrektorów placówek, do pełnienia zadań związanych z poprawą kompetencji szkoły w zakresie przeciwdziałania prze-

mocy rodzinnej. Będą one również pełniły rolę łącznika pomiędzy środowiskiem szkolnym 

a służbami w powiecie.  

Adresatami pośrednimi, którzy pozyskają dzięki projektowi wiedzę, kompetencję, konsultacje i możliwość weryfikowania 

swojej sytuacji będą:  

- nauczyciele szkolni, którzy będą uczestniczyć w szkoleniach, konsultacjach organizowanych przez wydelegowanego 

konsultanta 

- rodzice i uczniowie, którzy pozyskają możliwość profesjonalnych konsultacji związanych z możliwością rozwiązywania proble-

mów rodzinnych w obrębie całego systemu wsparcia powiatu. 

Działania Projektu 

KONFERENCJA SZKOLENIOWA DLA DYREKTORÓW i PEDAGOGÓW PLACÓWEK SZKOLNYCH Z TERENU POWIATU.  

W ramach konferencji zaprezentowane zostaną możliwości współpracy PCPR ze szkołami w zakresie przeciwdziałania i redago-

wani wobec przemocy rodzinnej, program doskonaleni kompetencji konsultanta szkolnego ds. przeciwdziałania przemocy 

rodzinnej oraz warunki i kryteria rekrutacji przedstawicieli szkół do zespołu konsultantów. 

REKRUTACJA PROFESJONALNEJ GRUPY WSPARCIA. Osoby wydelegowane przez dyrektora szkoły zostaną zweryfikowane 

pod względem motywacji i gotowości do uczestniczenia w projekcie. Grupa ta będzie stanowić zespół konsultantów szkol-

nych, który po zakończeniu projektu będzie pełnił rolę  koordynatora współpracy szkoły z PCPR oraz moderatora kompetencji 

szkoły w zakresie przeciwdziałania i reagowania wobec przemocy rodzinnej. Zespół konsultantów będzie superwizował swoja 

pracę, szkolił się oraz wzajemnie wspierał, doskonaląc tym samym swoje kompetencje oraz kompetencje sytemu opartego na 

wymianie pomiędzy szkołą a PCPR. 

CYKL SZKOLEŃ WARSZTATOWYCH Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA I REAGOWANIA W SYTUACJACH PRZEMOCY 

 RODZINNEJ.  

Szkolenie będzie obejmowało przede wszystkim problematykę: procedury wczesnego reagowania i postępowania wobec ryzy-

ka przemocy rodzinnej; systemowe strategie rozwiązywania problemów przemocy rodzinnej; wspomaganie ucznia 

w sytuacji ryzyka przemocy rodzinnej; inicjowanie interdyscyplinarnego modelu zapobiegania i reagowania w sytuacji ryzyka 

przemocy rodzinnej. 

SESJE SUPERWIZYJNE. Sesje superwizyjne będą poświęcone stworzeniu optymalnego modelu współpracy konsultantów  

z PCPR. W sesjach powinni wziąć udział konsultanci, pracownicy PCPR oraz dyrektorzy szkół.  

      

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: 
 

 Kreowanie w środowisku szkolnym skutecznego systemu przeciwdziałanie i rozwiązywanie kryzysów 
rozwojowych i życiowych uczniów, związanych z przemocą w rodzinie. System ten ma opierać się na 

zintegrowanym potencjale kadry szkolnej oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 
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