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Konferencja szkoleniowa dotycząca pracy z osobami 

stosującymi przemoc wobec bliskich 

Sopot, 06.06.2016 
 

PROGRAM KONFERENCJI 
 
8.30 – 9.00  Rejestracja 

9.00 – 9.10  Otwarcie Konferencji 

 

CZĘŚĆ WYKŁADOWA (aula 015) 

9.10 – 10.00 Europejskie sposoby na pracę ze sprawcami przemocy domowej - Dorota Dyjakon 

10.00 – 10.40  Między karaniem a pomaganiem - Izabela Banasiak 

10.40 – 11.00 Przerwa kawowa 
11.00 – 11.45 Wprowadzenie do Modelu Duluth - Marek Prejzner 

11.45 – 12.25 Sprawcy przemocy seksualnej - Jolanta Zmarzlik 

12.25 – 13.05 Przemoc a uzależnienia - Helena Tomaszewicz 
13.05 – 13.50 Przerwa obiadowa 

 

CZĘŚĆ WARSZTATOWA (sale 001, 106, 108, 111) 
14.00 – 17.00  

 Między karaniem a pomaganiem - Izabela Banasiak 

 Postawa osobista w pomaganiu osobom stosującym przemoc - Adam Chojnacki 
 Motywowanie osoby stosującej przemoc do podjęcia leczenia - Dorota Dyjakon 

 Co trzeba zrozumieć by pracować z mężczyznami stosującymi przemoc w rodzinie i w 

bliskich relacjach - Marek Prejzner i Michał Trojnar 

 

ORGANIZATORZY 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Sopocie 

Urząd Miasta Sopotu 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie 

 

PARTNERZY 
Uniwersytet Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Sopocie 

Stowarzyszenie Mężczyźni Przeciw Przemocy 
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