
Képzési tájékoztató 

 és 

 felhívás képzésen való részvételre 

 

Az ÁROP-1.A.3.-2014 azonosító számú „Esélyt mindenkinek” elnevezésű projekt keretében, Marcali 

Város Önkormányzata képzést szervez,  

„Segítő munka a párkapcsolati és a családon belüli erőszak áldozataival és gyerekeikkel” címmel, 

személyes gondoskodást végző és más szakembereknek. A tréning  a NANE Egyesület akkreditált, 

30 órás továbbképzése, (a résztvevők tanúsítványt kapnak) 

Továbbképzés típusa: szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás (tréning) 

A képzés díja: 20 000 Ft / fő,  (20 főre a képzés díja  szerepel a projekt költségvetésében, tehát a 

résztvevőknek ingyenes) 

A képzés tervezett ideje: 2015. szeptember 7-8. és szeptember 14-15. (hétfő és keddi napok) 

Jelentkezni lehet: : Filebics Magdolnánál, a  filebics.magda@marcali.hu címen,  vagy a 85/501-083 

telefonszámon. 

A továbbképzés célja: Felkészíteni a segítőket és más szakembereket a párkapcsolati erőszaknak 

kitett felnőttek és gyermekek támogatására, megerősítésére az eddig kevéssé ismert és gyakorolt, az 

erőszakot megélt nők és az ő gyerekeik speciális igényeit és élethelyzetét figyelembe vevő, emberi 

jogaikat tiszteletben tartó nemzetközi jó gyakorlat alkalmazásán keresztül. 

A képzés végére a résztvevők:  

Alapvető ismereteket szereznek az ügyfelek emberi jogairól, az erőszak általi elsődleges, és az 

intézmények által gyakorolt másodlagos áldozattá tételről, a párkapcsolati erőszak mint a családon 

belüli erőszak egyik leggyakoribb fajtájának és a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés 

összefüggéseiről.  

Megismerik a nemzetközi jó gyakorlatot a párkapcsolati erőszak miatt otthonukból menekülni 

kényszerülő nők és azok gyerekeinek ellátásával kapcsolatban.  

Megismerik a hazai releváns jogszabályokat, és a jogalkalmazással kapcsolatos leggyakoribb 

kihívásokat.  

Megismerik az „Erő a változáshoz” c. kézikönyvben leírt támogató és önsegítő csoport modelleket, és 

azok alkalmazásának lehetséges módjait.  

Eszközöket kapnak saját intézményük átvilágítására emberi jogi, valamint társadalmi nemi (gender) 

szempontból.  

 Eszközöket kapnak arra, hogy az átvilágítás során talált hiányosságokat közösen kijavíthassák.  
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Tematika : 

Bevezetés:  

1. Csapatépítés, ráhangolódás  

2. A párkapcsolati erőszak természetrajza  

3. A párkapcsolati erőszakkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók összegzése (gyökerek, dinamika, 

társadalmi kontextus, hatásai az áldozat viselkedésére, elkövetői tipológia, a bántalmazó és a 

bántalmazott felismerését/beazonosítását segítő eszközök) – mindezek viszonyulása a résztvevők 

szakmai tapasztalataihoz.  

A bántalmazó kapcsolat a bántalmazott partner szemszögéből  

1. A párkapcsolati erőszak áldozatának dilemmái  

2. A bántalmazó partner elhagyásának következményei  

Segítői szerepek, segítői kihívások  

1. A segítő munka céljai párkapcsolati erőszak esetén: biztonságba helyezés, emberi jogok. Az ügyfél 

és a segítő dilemmái.  

2. Fokozatosság a párkapcsolati erőszak folyamatában – fokozatosság az ügyféllel szembeni elvárások 

terén.  

A párkapcsolati erőszak hatása a családban élő gyerekekre  

1.Élet egy erőszakos családban a gyermek szemszögéből.  

2. A közvetett és közvetlen gyermekbántalmazás tünetei.  

3. A párkapcsolati erőszak „három bolygója”. Ellentmondások a hatósági és intézményi reakciók 

terén.  

A lelki trauma és a poszt-traumás stressz-zavar (PTSD)  

1. A testi és szexuális erőszak pszichés hatásai  

2. Kockázati és védelmi tényezők: a segítők szerepe.  

3. A „traumás kötődés” kialakulásának megértése, a traumás kötődés állapotában lévő ügyfél 

helyzetének megismerése, átélése, segítésének lehetőségei  

„Erő a változáshoz” - önsegítő és támogató csoportok vezetése és szervezés párkapcsolati erőszak 

áldozatainak  

1. Jogok és szükségletek  

2. Határok  

3. Nemi sztereotípiák és társadalmi elvárások  



4. Szükségletek egy kapcsolaton belül  

5. A túlélő érzései: bűntudat, gyász, félelem  

6. Önérvényesítés  

7. Út az új kezdetek felé  

8. Csoportvezetői kompetenciák  

9. Informális önsegítő csoportok  

10. Biztonsági kérdések: biztonság a csoportmunkában, biztonság két találkozó között  

Hogyan tovább?  

1. Intézményem az ügyfelek szemével  

2. Tanulságok levonása  

 


