PATRONAT HONOROWY

ORGANIZATORZY

III Powiatowa Konferencja
PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY – PRZEMOC I JEJ IMPLIKACJE
WŁOCŁAWEK 05 CZERWCA 2018R.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
UWAGA! Prosimy o czytelne wypełnienie formularza!
Imię i nazwisko
uczestnika
Zawód
Miejsce pracy
Telefon kontaktowy
adres e-mail
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych
Oświadczenie uczestnika przez organizatorów w celu zapewnienia prawidłowej organizacji konferencji.

..............................................
Data i podpis uczestnika

Warunkiem udziału w konferencji jest przesłanie do organizatora w terminie do
18 maja 2018r. wypełnionego i podpisanego przez uczestnika formularza zgłoszeniowego.
O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń
Panel warsztatowy
/zaznaczyć maksymalnie
3 warsztaty/

□
□
□
□

WSPÓŁORGANIZATORZY

WSPÓŁFINANSOWANIE

Bezobjawowe akty przemocy? Przemoc psychiczna i ekonomiczna –
Marta Miciuta – Tomaszewska, psycholog, psychoterapeuta
Mój wiecznie niezadowolony rozmówca – potrzeby dorosłych dzieci
alkoholików – Emil Grzegorek, terapeuta uzależnień
Słyszę czy słucham. Techniki komunikowania się z partnerem –
Magdalena Pawlak, terapeuta TSR, specjalista terapii uzależnień,
socjoterapeuta
Mity i stereotypy wobec przemocy jako mechanizmy obronne – Anna
Igielska, socjoterapeuta, mediator sądowy, terapeuta TZA

□
□

Dorosły – dziecko. Rozpoznawanie krzywd seksualnych – Arletta
Jastrzębska – Kęcik, psycholog, surdopedagog
Charakterystyka dysfunkcjonalnego systemu rodzinnego, ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci, ich ról i potrzeb – Beata Kurowska, terapeuta,
pedagog, socjoterapeutka

Czy uczestniczyła Pan/Pani we wcześniejszych edycjach konferencji organizowanej przez
KMP we Włocławku, MOPR we Włocławku i PCPR we Włocławku?

Jeśli tak, to w której edycji:

□

□

NIE

□

TAK

I edycja (2016r.),

□

II edycja (2017r.)

Rejestracja na konferencję odbywa się WYŁĄCZNIE za pośrednictwem powyższego formularza. Kartę
zgłoszenia prosimy przesłać faksem pod numer (54) 414 53 05 lub pocztą na adres: Komenda Miejska Policji,
87-800 Włocławek, ul. Okrężna 25, lub na adres e-mail: edyta.olszewska@bg.policja.gov.pl
Termin nadsyłania zgłoszeń: 18 maja 2018r.
Z uwagi na duże zainteresowanie o udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.
Osoby zakwalifikowane do udziału w konferencji zostaną o tym fakcie powiadomione poprzez e-maila w
terminie: 28 maja 2018r.
W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji prosimy o powiadomienie o tym fakcie organizatora tel.
54/414 53 59. Umożliwi to zakwalifikowanie do udziału innych uczestników.
Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu.
Organizator zapewnia uczestnikom serwis kawowy oraz obiad.
Program konferencji dostępny jest na stronie internetowej organizatora:
www.wloclawek.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl
www.pcpr.wloclawek.pl
www.mopr.wloclawek.pl
Wszelkie pytania prosimy kierować do koordynatora:
Edyta Olszewska, KMP we Włocławku,
edyta.olszewska@bg.policja.gov.pl
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