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Wczesna interwencja wobec rodzin z grupy ryzyka



Szkolenie ERICA
Moduł 1

Wprowadzenie



Dzień dobry!



Projekt ERICA
Podstawowe informacje

• Projekt finansowany przez Komisję Europejską.
• Celem szkolenia jest uwrażliwienie uczestników

na problematykę przemocy w celu zapobiegania przemocy domowej
wobec dzieci w rodzinie w siedmiu krajach UE.

• Adresowany jest do osób pracujących zawodowo z dziećmi lub/i 
rodzinami.



8 modułów: 

Moduł 1 Wprowadzenie do projektu ERICA

Moduł 2 Rozwój dziecka i konsekwencje doświadczenia przemocy w dzieciństwie

Moduł 3 Rozpoznawanie wczesnych objawów krzywdzenia dziecka w rodzinie

Moduł 4 Czynniki ryzyka przemocy wobec dzieci

Moduł 5 Narzędzia do oceny czynników ryzyka

Moduł 6 Interwencje w sytuacji rozpoznania przemocy wobec dziecka

Moduł 7 Czynniki chroniące przed przemocą

Moduł 8 Ewaluacja

Program szkolenia



1) Uważność na potrzeby swoje i innych
2) Dyskrecja/Poufność - informacje osobiste
3) Dzielenie się przykładami - z poszanowniem własnych i cudzych granic
4) Mówimy i słuchamy bez oceniania - uczymy się od siebie nawzajem
5) Nie korzystamy z telefonów podczas szkolenia

Kwestie do rozważenia:
• Co zrobisz, jeśli omawiany temat będzie dla Ciebie zbyt trudny i będziesz 

potrzebować chwili przerwy?
• Czy będziesz mógł porozmawiać z kimś po szkoleniu o swoich 

trudnościach?

Zasady pracy w trakcie szkolenia



1. Jak mam na imię, skąd jestem + co mnie tu sprowadziło?
2. Jak mam na imię, skąd jestem (jeśli będę z nową osobą) 

+ gdzie pracuję, czym się zajmuję i z jakimi wyzwaniami się 
borykam w swojej pracy 

3. Jak mam na imię, gdzie pracuję (jeśli będę z nową osobą) 
+ w czym szkolenie może mi pomóc?

4. Jak mam na imię, gdzie pracuję (jeśli będę z nową osobą) 
+ co mogę wnieść do szkolenia od siebie?

Poznajmy się / mini rundy w parach



Zaczynajmy!



Przegląd i cele modułu:

• Przedstawienie celu szkolenia ERICA i określenie grupy
docelowej

• Definicje przemocy wobec dzieci
• Podkreślenie znaczenia własnych doświadczeń w zrozumieniu

zjawiska przemocy wobec dzieci
• Przedstawienie struktury szkolenia

Moduł 1



• Wszyscy byliśmy dziećmi, a wielu
z nas obecnie jest rodzicami;

• Badania międzynarodowe
wskazują, że 3 na 4 dzieci w 
wieku od 2 do 4 lat regularnie
doświadcza przemocy fizycznej
i/lub psychicznej ze strony
rodziców lub opiekunów;

• 1 na 5 kobiet oraz 1 na 13 
mężczyzn twierdzą, że byli
wykorzystywani seksualnie w 
dzieciństwie (WHO) [1].

Przemoc wobec dzieci dotyczy nas wszystkich



Własne doświadczenia
oraz poznanie osobistych historii osób, które w przeszłości

doswiadczyły przemocy domowej
są bardzo istotne, 

aby zrozumieć mechanizmy krzywdzenia dzieci
i móc skutecznie im zapobiegać.

Kluczowa rola doświadczeń



• Poznanie historii osób, które w
przeszłości doświadczyły przemocy domowej jest istotne,
aby zrozumieć mechanizmy krzywdzenia dzieci i zapobiegać
mu.

• Posłuchajmy kilku wypowiedzi....

Doświadczenia osób pokrzywdzonych



Lisa Godwin

l https://www.ted.com/talks/lisa_godwin_how_teachers_can_help_students
_navigate_trauma

l Film o jej doświadczeniach i wsparciu od nauczycieli

Luke Fox

• https://www.youtube.com/watch?v=vSTUSxdGaMo
• A "normal" life. When child abuse is normal - film o doświadczeniach z 

dzieciństwa z matką chorą psychicznie

Filmy o doświadczeniach

https://www.ted.com/talks/lisa_godwin_how_teachers_can_help_students_navigate_trauma
https://www.youtube.com/watch?v=vSTUSxdGaMo


• Jakie masz refleksje na temat tego, co usłyszałeś?

• Czy było coś, co Cię zaskoczyło?

• W jaki sposób można zdefiniować przemoc domową wobec
dzieci?

Dyskusja w grupie



”Przemoc wobec dzieci to każde zamierzone lub niezamierzone działanie na 
osobie poniżej 18. roku życia, które ujemnie wpływa na obecne lub przyszłe 
zdrowie, przeżycie, rozwój fizyczny i psychospołeczny dziecka." [1]
„To wszelkie formy fizycznego i emocjonalnego złego traktowania, wykorzystania 
seksualnego, zaniedbywania lub niedbałego traktowania, komercyjnej bądź innej 
eksploatacji dziecka, które powodują rzeczywiste lub potencjalne zagrożenie dla 
jego zdrowia, przetrwania, rozwoju i godności, które mają miejsce w relacji 
odpowiedzialności za dziecko, zaufania lub przewagi.” [1]

Dzieci mogą doświadczać więcej niż jednej
formy przemocy. [2]

Definicja przemocy wobec dzieci wg WHO



• Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem często występującym w krajach
UE i na całym świecie [6]. Rodzina obejmuje nie tylko rodziców,
opiekunów i rodzeństwo, ale także dalszą rodzinę i innych krewnych.

• Głównym celem szkolenia ERICA jest podjęcie wszelkich działań w
kierunku przeciwdziałania przemocy wobec dzieci w wieku od 0 do
18 lat.

• Celem szkolenia ERICA jest przekazanie wiedzy oraz rozwój
umiejętności profesjonalistów, aby mogli oni jak najszybciej
rozpoznać sygnały świadczące o przemocy wobec dziecka i podjąć
skuteczne działania w kierunku jej zatrzymania.

Cele i założenia szkolenia ERICA



• Projekt ERICA koncentruje się na przemocy wobec dzieci w rodzinie,
w tym na wszelkich formach przemocy fizycznej lub psychicznej,
urazach lub znęcaniu się, zaniedbaniu lub niedbałym traktowaniu,
maltretowaniu lub wykorzystywaniu, w tym wykorzystywaniu
seksualnym.

• Definicja ta obejmuje nie tylko znęcanie się fizyczne lub psychiczne,
ale także sytuacje, w których:

• Dziecko jest niedożywione lub jego potrzeby żywieniowe nie są
odpowiednio zaspokajane;

• Środowisko domowe nie jest dla dziecka bezpieczne np. dzieci mają dostęp
do niebezpiecznych przedmiotów;

• Młodzież i młodzi dorośli nie mogą wyrażać swojej seksualności, a jeśli to
robią są za to karani.

Rozumienie przemocy wobec dzieci
w szkoleniu ERICA



• Działania szkolenia ERICA nie obejmują innych rodzajów przemocy,
której dzieci mogą doświadczać poza domem.

• Należy jednak pamiętać, że do przemocy wobec dzieci może
dochodzić wszędzie, na przykład w szkole lub w drodze do szkoły,
na wakacjach, podczas innych zajęć pozaszkolnych (zajęcia
sportowe, religijne, kulturalne) lub w placówkach opiekuńczych
takich, jak domy dziecka lub ośrodki szkolno-wychowawcze.

• Może obejmować wykorzystywanie seksualne lub napaść na
dziecko, które zdarzają się poza rodziną, a także wszelkie formy
zastraszania i dyskryminacji, ze względu na rasę, płeć, pochodzenie
społeczne lub niepełnosprawność.

Rozumienie przemocy wobec dzieci w projekcie ERICA



Szkolenie przygotowane w ramach projektu adresowane jest do 
osób, którzy na co dzień pracują z dziećmi i młodzieżą oraz/lub  
rodzinami.

Do kogo adresowane jest szkolenie ERICA?



• Materiały szkoleniowe projektu ERICA dostępne są na stronie
głównej projektu: https://projects.tuni.fi/erica/

• Aby uzyskać do nich dostęp należy kliknąć
zakładkę "TRAINING", a następnie wybrać swój kraj

Materiały szkoleniowe

https://projects.tuni.fi/erica/


Moduł 1
Wprowadzenie

Moduł 2
Rozwój 
dziecka i 
konsekwencje doświadczenia 
przemocy w dzieciństwie

Moduł 3
Rozpoznawanie
wczesnych objawów przemocy
w rodzinie

• Przedstawienie celu 
szkolenia ERICA i wskazanie 
grupy docelowej uczestników.

• Wyjaśnienie czym jest 
przemoc wobec dzieci, 
prezentacja kluczowych 
terminów.

• Znaczenie osobistych 
doświadczeń w zrozumieniu 
czym jest przemoc.

• Przedstawienie struktury 
szkolenia.

• Przedstawienie teorii i
zrozumienie procesu rozwoju
dziecka.

• Wyjaśnienie, jak różne formy
przemocy wobec dzieci mogą
wpływać na ich rozwój.

• Zwiększenie wiedzy na temat
symptomów przemocy wobec 
dzieci.

• Rozwój umiejętności
rozpoznawania wczesnych
oznak przemocy i zaniedbania
w rodzinie.

• Zrozumienie, w jaki sposób
różne formy przemocy mogą
współwystępować ze sobą.

Moduły szkoleniowe /Cele i efekty uczenia się



Moduł 4
Czynniki ryzyka
występowania przemocy
wobec dzieci

Moduł 5
Narzędzia do oceny 
czynników ryzyka

Moduł 6
Interwencje w sytuacji 
rozpoznania przemocy wobec 
dziecka

• Omówienie najważniejszych 
czynników ryzyka, 
związanych z dziećmi, 
rodzicami i całymi rodzinami.

• Zrozumienie, w jaki sposób
czynniki ryzyka nasilają się
i współwystępują ze sobą.

• Zapoznanie z narzędziami do 
oceny czynników ryzyka, 
dostosowanie narzędzi do 
wieku dzieci.

• Doskonalenie umiejętności
korzystania z narzędzi do 
oceny czynników ryzyka.

• Zapoznanie z technikami
interwencji i ich 
dostosowanie do sytuacji
oraz wieku dziecka.

• Nauka konstruktywnego
wspierania rodziny.

• Nauka technik
interwencyjnych
zapewniających wsparcie na
kluczowych etapach rozwoju
dziecka.

Moduły szkoleniowe /Cele i efekty uczenia się



Moduł 7
Analiza czynników chroniących 
i nauka ich kształtowania

Moduł 8
Ewaluacja

• Zapoznanie się z 
czynnikami chroniącymi i 
służącymi 
przeciwdziałaniu przemocy 
wobec dzieci.

• Omówienie wpływu czynników 
chroniących.

• Rozwój technik kształtowania 
czynników chroniących.

• Ewaluacja i ocena nabytych
kompetencji i umiejętności.

Moduły szkoleniowe /Cele i efekty uczenia się



Zapraszamy do zadawania pytań



Jeśli podejrzewasz przemoc wobec dziecka:

• 112 – numer alarmowy, operatorzy centrum odbierają połączenia i wzywają policję lub
karetkę z najbliższego (od miejsca zdarzenia) komisariatu i pogotowia;

• 801-12-00-02 infolinia Niebieskiej Linii: czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 
8.00 - 22.00, a w niedziele i święta od 8.00 – 16.00;

• 22 668 70 00 poradnia telefoniczna Niebieskiej Linii czynna od 12.00-18.00;
• 116 111 Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny 24 godziny na dobę, 7 dni w 
tygodniu. Połączenie jest bezpłatne.

• 800-120-226 Policyjny Telefon Zaufania (linia bezpłatna z telefonów stacjonarnych), czynna
codziennie od 9.30 -15.30. Potem włącza się automat, można zostawić informację.

WAŻNE KONTAKTY (POLSKA)
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