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ZAGADNIENIA PORUSZANE W TRAKCIE SZKOLENIA: 

1. Teoria systemów i jej zastosowanie w pracy z rodziną.  

2. Podstawowe pojęcia i założenia systemowej pracy z rodziną.  

3. Wskazania do pracy z rodziną w ujęciu systemowym.  

4. Dynamika systemu rodzinnego i mechanizmy działania systemu: sprzężenie zwrotne, 

subsystemy, granice, struktura rodziny, cyrkularność, homeostaza.  

5. Cechy rodziny w perspektywie systemowej i ich konsekwencje: całościowość i porządek, 

cyrkularność i przyczynowość, hierarchiczna struktura, adaptacyjna samoorganizacja (M. 

Bornstein, J. Sawyer).  

6. Relacje w rodzinie z perspektywy systemowej. Bliskość, autonomia i władza w relacjach 

rodzinnych. Konflikt. 

7. Wzorce komunikacyjne w rodzinach z problemem przemocy.  

8. Diagnoza rodziny (metody, techniki, narzędzia: m. in. genogram, etogram, mapa rodziny, 

rysunkowe testy projekcyjne w diagnozie dziecka) i budowanie planu pomocy.   

9. Rodzina w obliczu zmiany – ujęcie systemowe. 

10. Metody i techniki pracy z rodziną: m. in. rzeźba rodzinna, karuzela zleceń, konferencja grupy 

rodzinnej. Zasoby w systemie rodzinnym i ich wykorzystanie w pracy z rodziną uwikłaną w 

przemoc.  

PROWADZĄCY: 

Agnieszka Bartczak – psycholog, terapeuta, trener. Posiada ponad 5-letnie doświadczenie pracy  
w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, obejmujące m.in.: interwencję kryzysową, pracę 
terapeutyczną w indywidualnym kontakcie z pacjentem, konsultacje w ramach krótkoterminowej 
terapii skoncentrowanej na problemie dla ofiar przemocy w rodzinie, pomoc psychologiczną  
w procesie powrotu do stabilizacji psychicznej po przeżytej traumie, indywidualną psychoterapię 
dzieci i młodzieży oraz bogatą działalność szkoleniową. 
 
Ewa Skoczyńska – socjolog, specjalność: praca socjalna, certyfikat Międzynarodowego Pracownika 
Socjalnego, posiada 26-letnie doświadczenie w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Od 
1991 r. pracownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie. Od 1992 r. brała czynny udział w 
tworzeniu i realizacji szerokiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec kobiet i 
dzieci, prowadzonego przez OIK. Współprowadziła grupy wsparcia, treningowo-edukacyjne i 
terapeutyczne dla kobiet i dzieci doświadczających przemocy w rodzinie. W 1998 r. była członkiem 
zespołu koordynującego wdrażanie procedury Niebieskie Karty w województwie małopolskim.  
Brała czynny udział w Międzynarodowym Interdyscyplinarnym Forum na rzecz przeciwdziałania 
przestępstwom przeciw rodzinie. W ramach Europejskich Seminariów Akademii Rozwoju Unii 
Europejskiej na tematy dotyczące zapobiegania przemocy i ochrony ofiar przestępstw w 2007 r. w 
Turyngii przedstawiła interwencję kryzysową wobec ofiar przemocy rodzinnej, reguły pomagania z 
psychologicznego punktu widzenia. 
Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia i warsztaty z problematyki m.in. przemocy wewnątrzrodzinnej, 
organizacji pomocy psychospołecznej, pracy z dzieckiem po traumie dla pracowników jednostek 
organizacyjnych pomocy i integracji społecznej m.in. pracowników socjalnych, PCPR, asystentów 
rodziny, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, członków zespołów 
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interdyscyplinarnych. W latach 2015-2017 zrealizowała ponad 200 godzin szkoleniowych 
poświęconych problematyce pracy z osobami i rodzinami zagrożonymi/uwikłanymi w przemoc w 
rodzinie w ujęciu systemowym.  
 
 


