
 
 

Szanowni Państwo, 

Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja” - Stalowowolski Ośrodek 

Wsparcia i Interwencji Kryzysowej (SOWiIK) podjęli się zorganizowania konferencji o 

zasięgu wojewódzkim pn.  „Przemoc w pomocy – skuteczna pomoc rodzinom uwikłanym w 

przemoc domową bez wikłania się    w dramatyczne trójkąty”. 

Będzie ona miała miejsce 11 października 2017 roku w Stalowej Woli, w budynku 

Biblioteki Międzyuczelnianej przy ul. Ks. J. Popiełuszki 10 .   
 

 Celem konferencji  jest zaprezentowanie  profesjonalistom mechanizmu trójkąta 

dramatycznego w oparciu o praktykę w pomocy rodzinom uwikłanym w przemoc domową.  

Trójkąt dramatyczny polega na nieświadomym, naprzemiennym wchodzeniu w relacji 

pomocy w rolę Wybawcy (Ratownika), Prześladowcy i Ofiary. Podczas konferencji podjęte 

zostaną zagadnienia z perspektywy teoretycznej i praktycznej: praktyki interwencyjnej                                               

i terapeutycznej. 

Do udziału zapraszamy grupy zawodowe, które na co dzień  spotykają się                                            

z problematyką przemocy domowej, tj. interwentów, psychologów,  pracowników socjalnych, 

przedstawicieli innych środowisk zawodowych zainteresowanych podejmowaną tematyką. 

Udział w konferencji jest bezpłatny. 
 

Udział w konferencji wymaga rejestracji do dnia 3 października 2017 roku przez  

formularz zgłoszeniowy. 
 

 Zarejestrowanym uczestnikom zapewniamy: 



- udział w obradach konferencyjnych, 

- materiały szkoleniowe  

- zaświadczenie o udziale w konferencji 

- catering. 

 

Program  konferencji: 

9.00 – 10.00 Rejestracja uczestników 

10.00 – 10.15 Uroczyste otwarcie Konferencji 

 „Przemoc w pomocy – skuteczna pomoc     rodzinom uwikłanym w przemoc 

domową bez wikłania się w dramatyczne trójkąty” 
10.15 – 11.15 mgr Jarosław Gliszczyński 

specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii - 

Śląska Szkoła Psychoterapii 
   Jak skutecznie pomagać osobom uwikłanym w przemoc domową bez płacenia      

 za  to nadmiernych kosztów emocjonalnych 

 11.15 – 11.45 mgr Marek Rodziewicz 
 psychoterapeuta, Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej 

 Wpływ pracy z przemocą na funkcjonowanie zespołu profesjonalistów 

 

11.15 – 12.15 PRZERWA  

 

12.15 – 13.15 mgr Sabina Lasok-Chwiedoruk  

superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, psychoterapeuta 

Superwizja  – wsparcie profesjonalistów  dla efektywnej pomocy rodzinom 

13.15 – 13.45  mgr Katarzyna Rogala    

superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, dyrektor 

SOWiIK, Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej 

Metody odreagowania i budowania współpracy w praktyce SOWiIK – na 

przykładzie projektu „System ochronny …”   
13.45 – 14.30   mgr Maria Dekert 

psychoterapeuta, interwent kryzysowy, superwizor w zakresie   

przeciwdziałania przemocy domowej, provider TRE 
Podsumowanie konferencji przez zespól obserwatorów w modelu zespołu     

 reflektującego. 

Kontakt:  

Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej 
www.sowiik.pl 
e-mail: sowiik@sowiik.pl 
telefon: 15/642 52 93, 15/642 52 99 

  

Miejsce konferencji: 

Biblioteka Międzyuczelniana 

ul. Ks. J.  Popiełuszki  10 

37-450 Stalowa Wola 

woj. podkarpackie 

 

 

 

 



Organizatorzy: 

 

 

Partnerzy: 

                   
 

 

Patronat honorowy objęli:    
 

 Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart 

Starosta Powiatu Stalowowolskiego Janusz Zarzeczny 

Prezydent Miasta Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny 

 

                                              
 
 

Patronat medialny: 

    
 

    
 

Zadanie dofinansowano z budżetu Województwa Podkarpackiego –Regionalnego Ośrodka 

Polityki Społecznej w Rzeszowie” 

  


