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Grupa Profesja Sp. z o.o. 
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

FAMILY CONSTELLATION  PROGRAM
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020 . Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Działanie 4.3 

POWR.04.03.00-00-0067/18

Wartość dofinansowania z UE: 1 099 713,60 PLN

Okres realizacji projektu: 07.07.2019 do: 30.09.2022
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Projekt realizowany jest w partnerstwie 

Ponadnardowym:

Grupa Profesja Sp. z o. o.  – Lider projektu

The Association VsI Zmogiskuju istekliu stebesenos ir pletros biuras – Partner z Litwy

The Foundation Nodibinajums “Latvijas Bernu fonds” – Partner z Łotwy
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Etapy realizacji projektu
Etap 1: 01/07/2019 - 30/09/2020 

Przygotowanie rozwiązania we współpr. z partnerami ponadnarodowymi

Etap 2: 01/10/2020 - 31/03/2021 Testowanie wypracowanego rozwiązania

Etap 3: 01/04/2021 - 28/05/2021 Analiza efektów testowanego rozwiązania

Etap 4: 01/06/2021 - 31/11/2021 Opracowanie ostatecznej wersji wdrożeniowej produktu 

Etap 5: 01/12/2021 - 30/07/2022 Wdrożenie rozwiązania do praktyki

Etap 6: 01/08/2022 - 30/09/2022

Wypracowanie rekomendacji i instrukcji dla instytucji użytkowników
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Cel projektu ”Family Constellation Program”:

 Celem projektu „Family Constellation Program” jest opracowanie dzięki współpracy z partnerami 

zagranicznymi i wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie Przeciwdziałania przemocy domowej.

 Nowe rozwiązania będą wdrożone do praktyki działania instytucji Pomocowych i 

interwencyjnych na terenie całej polski. 
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Cel Projektu zostanie osiągnięty poprzez
- podnoszenie kompetencji w zakresie metod komunikacji i wpływu na sprawcę / ofiarę przemocy 

domowej oraz zdolność skutecznego interweniowania poprzez wdrożenie Innowacyjnego 

programu szkoleniowego dla instytucji pomocowych oraz interwencyjnych,

- podniesienie jakości i dostępności usług świadczonych rodzinom doświadczającym przemocy 

poprzez, 

- Stworzenie rekomendacji dotyczących stosowania procedury niebieskiej karty, Analizę Prawno-

porównawczą stosowania procedur interwencyjnych w innych krajach, 

- Stworzenie Instrukcji wdrożenia nowego rozwiązania programów pomocowych dla ofiar oraz 

reedukacji sprawców przemocy domowej.
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Grupa docelowa projektu
Łącznie:
 - min. 50 instytucji użytkowników
 - 130 pracowników służb interwencyjnych/ instytucji pomocowych

Na etapie testowania
 - min. 40 instytucji użytkowników 
 - 40 pracowników służb interwencyjnych/ instytucji pomocowych
 - 40 sprawców lub ofiar przemocy domowej skierowane przez instytucje testujące do udziału w 

sesjach indywidualnych

Na etapie wdrażania:
 -Min. 50 instytucji użytkowników 
 - 90 pracowników służb interwencyjnych, instytucji pomocowych i innych podmiotów 

uczestniczących w projekcie
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Instytucje użytkowników
- służby interwencyjne: policja (przykłady stanowisk: dzielnicowy, policjanci z wydziału 
prewencyjnego); sąd rodzinny (przykłady stanowisk: kurator sądowy 
dla rodziny i nieletnich), 

- instytucje pomocowe: PCPR, OPS (przykłady stanowisk: Psycholog, pracownik socjalny, opiekun 
społeczny, asystent rodziny, asystent / opiekun osób starszych), 

- Służba zdrowia: (przykłady stanowisk: lekarz rodzinny, pielęgniarka środowiskowa), 

- szkoły i instytucje edukacyjne (przykłady stanowisk: pedagog szkolny, psycholog szkolny), 

- organizacja pozarządowa działająca w obszarze zapobiegania przemocy 
w rodzinie (przykłady stanowisk pracownicy / specjaliści w dziedzinie pracy 
z dysfunkcyjną rodziną,, np. psycholog, pedagog, socjolog, streetworker itp.).
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Obszary tematyczne i Elementy FCP

1. rozwój programów pomocowych skierowanych do ofiar przemocy w rodzinie;

2. rozwój programów korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie; 

3. rozwój kompetencji społecznych pracowników instytucji i podmiotów podejmujących działania 
w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

poprzez: 

- wypracowanie skutecznych form komunikowania się i oddziaływania na sprawcę lub ofiarę 
przemocy

- rozwój programów szkoleniowych w zakresie diagnozowania zjawiska przemocy w rodzinie 
i podejmowania decyzji o rodzaju interwencji.
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I. Programy szkoleniowe
75 godzin programów szkoleń oraz 75 godzin warsztatów korespondujących ze szkoleniami

 Rodzina - obejmuje szkolenia warsztatowe z metod diagnozowania zjawiska przemocy 

w rodzinie i formy terapii 

wsparcia z wykorzystaniem innowacyjnych metod, np. ustawień systemowych. 

 Sprawca - obejmuje szkolenie z zakresu form komunikowania się i oddziaływania 

na sprawcę przemocy domowej.

 Ofiara - obejmuje szkolenia z zakresu form komunikowania się i oddziaływania na ofiarę przemocy 

domowej (różne kategorie wiekowe: dzieci, os. dorosłe, powyżej 60 r.ż. osoby z 

niepełnosprawnościami).

 Interwencja - obejmuje szkolenia z zakresu działań służb i instytucji pomocowych, rodzajów 

interwencji stosowanych w różnych krajach (Polska, Litwa, Łotwa).

 Wsparcie - obejmuje szkolenia z zakresu form wsparcia społecznego rodziny doświadczającej 

przemocy domowej, np. interwencja sąsiedzka, współpraca i sieciowanie instytucji wsparcia 

(pomocowych, służby zdrowia, placówek oświatowych, NGO). 
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II. Program wsparcia ofiar i reedukacji 

sprawców 
obejmuje 2 programy (dla ofiar i sprawców), 

- Przewodnik metodologiczny zawierający opisy metod, scenariusze zajęć, sesje, studia 

przypadków, zalecenia dotyczące stosowania, skrypty szkoleniowe, instrukcje i 

rekomendacje

- projekt sesji INK z ofiarami/sprawcami przemocy

- Superwizje dla pracowników instytucji testujących metody INK
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III. Filmy szkoleniowe
zestaw 5 filmów (45 minut 1 film) dla 5 Obszarów tematycznych.

Filmy będą ilustrował przykłady dobrych praktyk, dotyczących:

- metod diagnozowania zjawiska przemocy w rodzinie (ze szczególnym uwzględnieniem 

przemocy psychicznej i ekonomicznej),

- form terapii/wsparcia,

- komunikowania się i oddziaływania na sprawcę i ofiarę przemocy domowej,

- działań służb i instytucji realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, prezentujący przykładowe rodzaje interwencji, stosowane w EU, 

- form wsparcia społecznego rodziny doświadczającej przemocy domowej, np. interwencja 

sąsiedzka, współpraca i sieciowanie instytucji wsparcia 

(np. wobec dzieci, kobiet, osób starszych, niepełnosprawnych). 
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Dalsze kroki  - udział w testowaniu rozwiązania

Należy wypełnić materiały aplikacyjne zamieszczone na stronie projketu w zakładce „Dokumenty 

do Pobrania”:

https://grupaprofesja.com/projekty/family-constellation-program/#1582620106474-5b40a1bc-3916

Na stronie znajduje się:

Formularz Zgłoszeniowy dla instytucji testującej i pracownika,

Deklaracja uczestnictwa w testowaniu modelu FCP - Merytoryczna, 
Umowa uczestnictwa w projekcie FCP dla pracownika instytucji testującej
Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w testowaniu modelu FCP w ramach projektu 
Załącznik nr 1 do Umowy uczestnictwa w Projekcie Oświadczenie uczestnika projektu
Załącznik nr. 2 do Umowy Oświadczenie o wyrażeniu zgody na bezpłatne wykorzystanie 
wizerunku

Porozumienie o współpracy dla instytucji testującej model FCP
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Testowanie Modelu

 Udział w Szkoleniach i Warsztatach

 Udział w Superwizjach

 Udział w Sesjach Indywidualnych INK w ramach których:

Pracownicy będą mieli okazję przetestować pozyskaną wiedzę w pracy z Odbiorcami rozwiązania 

tj.osobami w wieku powyżej 18 lat z rodzin doświadczających przemocy domowej (ofiary i sprawcy), 

którzy w ramach testowania modelu FCP zostaną objęci wsparciem przez pracowników instytucji 

testujących. 
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Dziękuję za uwagę

Maria Tandeck

Kierownik projektu

GRUPA PROFESJA Sp. z o.o. 

ul. Sieradzka 4C

60-163 Poznań

NIP 7792457309 

REGON 366470386

Mobile +48 601624209

Office +48 61 662 11 60

www.grupaprofesja.com


