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PROGRAM SZKOLENIA
Zachowanie kuratora w sytuacji zagrożenia życia
podczas wykonywania obowiązków służbowych w terenie.

Szkolenie adresowane w szczególności do kuratorów sądowych oraz wszystkich osób zainteresowanych powyższą tematyką. Szkolenie odbywa się w formie warsztatowo-wykładowej. Podstawowym celem zajęd jest
przekazanie umiejętności rozpoznawania i reagowania wobec zagrożenia oraz właściwej interpretacji sygnałów wywołujących niepokój i przerażenie. Szkolenie ma na celu uświadomienie uczestnikom, jak ważne jest
poznanie psychiki agresora, własnych praw, reakcji organizmu na stres, aby umiejętnie reagowad w obliczu
niebezpieczeostwa. Warsztaty pomogą w podejmowaniu właściwych decyzji i obrony koniecznej. Dostarczą
uczestnikom wiedzę, jak za pomocą prostych, ogólnodostępnych środków efektywnie się obronid.

Cel szkolenia

Zwiększenie świadomości ludzkich zachowao.
Zrozumienie elementów przewidywania zachowao sprawców.
Uświadomienie stopnia osobistego bezpieczeostwa w konfrontacji z osobą niebezpieczną.
Program szkolenia
Podstawy rozpoznawania ludzkich zachowao.
Mechanizm ludzkich zachowao.
Typologia sprawców.
Przewidywanie rozwoju sytuacji.
Dostrzeganie sygnałów zagrożenia.
Z życia wzięte - czy mam dowody, aby się obawiad przemocy?
Przemoc - musisz ją zrozumied, aby móc właściwie reagowad
Umiejętnośd przewidywania aktów przemocy i zachowao sprawców.
Stres / lęk / niepokój / strach - co tak naprawdę o nich wiem.
Strach i Intuicja - wrogowie, czy przyjaciele?
Zagrożenie, a mój organizm.
Model świadomości postrzegania otoczenia
Dostrzeganie sygnałów zagrożenia
Stopieo osobistego bezpieczeostwa oraz strategia i taktyka neutralizacji zagrożenia w konfrontacji z
osobą niebezpieczną.
Stopieo osobistego bezpieczeostwa - procedury - czemu są tak ważne?
Taktyka neutralizacji zagrożenia w konfrontacji z osobą niebezpieczną
Elementy formalne ( zgłoszenie zdarzenia, procedura, kwestie ubezpieczenia)
Funkcjonariusz publiczny - ochrona prawna.
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HARMONOGRAM SZKOLENIA
DZIEŃ I
23. 11. 2017r.
9:30-10:00

Rejestracja uczestników (Przerwa kawowa)

10:00-11:30

Moduł I

11:30-11:45

Przerwa kawowa

11:45-13:15

Moduł 2

13:15-14:00

Lunch

14:00-15:30

Moduł 3

15:30-20:00

Czas wolny

20:00

Uroczysta kolacja

DZIEŃ II
24. 11. 2017r.
9:00-10:30

Moduł 4

10:30-10:45

Przerwa kawowa

10:45-12:15

Moduł 5

12:15-12:30

Przerwa kawowa

12:30-14:00

Moduł 6

14:00-14:45

Lunch

14:45-15:30

Podsumowanie. Zakooczenie szkolenia i rozdanie certyfikatów.
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WYKŁADOWCA

Współpracujemy z osobami będącymi uznanymi praktykami, wyróżniającymi się wieloletnim doświadczeniem zawodowym, dorobkiem naukowym i ugruntowaną pozycją zawodową.
Wykładowcy prowadzący zajęcia to w większości znani specjaliści w swoich dziedzinach, gwarantujący wysoki poziom prowadzonych zajęd. W zależności od potrzeb Klienta zaproponujemy trenera,
który spełni Paostwa oczekiwania.

Trener prowadzący szkolenie- były Funkcjonariusz Wydziału Zabezpieczenia Realizacji i Działao Antyterrorystycznych UOP, a następnie Wydziału Zabezpieczenia Działao w KGSB. Absolwent Warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Stoi na czele firmy zajmującej się działaniami prewencyjnymi i ochroną osób, w swojej pracy odpowiedzialny jest za dział związany z bezpieczeostwem,
służy konsultacją i pomocą osobom publicznym, urzędom paostwowym, przedsiębiorstwom, osobom prawnym i fizycznym, które mogą spodziewad się wymierzonych przeciwko nim lub ich pracownikom niebezpiecznych aktów przemocy. Z jego usług korzysta wiele osób, w tym osoby publiczne oraz zwykli obywatele, bezradni wobec przemocy. Prowadzi zaawansowane kursy oceny
gróźb, zajmowania się takimi przypadkami i przewidywania aktów przemocy dla policji, urzędów
paostwowych, dużych i małych przedsiębiorstw oraz osób prywatnych. Prowadzi kursy walki wręcz
oraz wykorzystania jej do potrzeb taktycznych, w tym przy zatrzymywaniu szczególnie niebezpiecznych przestępców i ochronie VIP. Prowadzi szkolenia z policjantami pododdziałów antyterrorystycznych (Biuro Operacji Antyterrorystycznej, Sekcja Realizacji CBŚP Zarząd Warszawa, Wydział Realizacyjny KSP). Współpracuje z instruktorami Zakładu Taktyki i Techniki Interwencji w Centrum Szkolenia
Policji w Legionowie.
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INWESTYCJA
Usługa

Szkolenie otwarte

Termin realizacji

23 - 24. 11. 2017r.

Miejsce

Warszawa

Czas trwania

2 dni

Koszt dla osób korzystających z
noclegu

749 zł/os.*

Koszt dla osób niekorzystających
z noclegu

499 zł/os.*

* do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane ze środków publicznych. W przeciwnym razie do powyższych cen zostanie doliczony podatek w wysokości 23%.

Cena szkolenia otwartego obejmuje:
trenera, specjalistę z ww. zakresu,
uczestnictwo w 2 dniach zajęd,
autorskie materiały szkoleniowe,
pełne wyżywienie,
przerwę kawową w trakcie zajęd,
certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu,
uczestnictwo w proponowanych formach spędzenia wolnego czasu,
ubezpieczenie NNW na okres trwania pobytu,
nocleg (dla osób korzystających z noclegu)

Przedstawiona propozycja Akademii Biznesu MDDP na charakter szkolenia otwartego. Istnieje możliwośd przygotowania szkolenia w formule zamkniętej-wewnętrznej w Paostwa instytucji, dostosowując program merytoryczny do Paostwa oczekiwao.
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KONTAKT

Szczegóły w zakresie organizacji szkolenia udziela:
Agnieszka Komuda
ap@akademiamddp.pl
tel. (22) 208 21 13
www.akademiaprawna.pl

MDDP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
AKADEMIA BIZNESU SP.K.
Budynek Atrium Tower, III p.
Al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa
NIP: 7010088170; KRS: 0000288782; REGON: 141122981
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O AKADEMII BIZNESU MDDP

Należymy do grona trzech największych firm szkoleniowych w kraju.
Dostarczamy praktyczną wiedzę, oferując szerokie spektrum szkoleo, kursów i studiów w zakresie podatków,
rachunkowości, finansów, prawa, a także praktyczne warsztaty z obszarów zarządzania strategicznego czy
rozwoju wszelkich kompetencji biznesowych, zawodowych, osobistych i informatycznych.
Naszą misją jest inspirowanie do zmian poprzez dostarczanie rzetelnej wiedzy, rozwijanie umiejętności
i kształtowanie postaw.
Wieloletnia praktyka w organizowaniu kursów i szkoleo w zakresie m.in. zmian w prawie i wymiarze sprawiedliwości, podatkach, rachunkowości, finansach, zarządzania strategicznego oraz rozwoju kompetencji zawodowych i osobistych pozwala nam dzielid się z Paostwem wiedzą najwyższej klasy ekspertów
i wykładowców.
W ramach realizacji projektów szkoleniowych prowadzonych dla Wymiaru Sprawiedliwości przeszkoliliśmy
blisko 10 tysięcy osób.
Dokładamy wszelkich starao, żeby uczestnicy organizowanych przez nas szkoleo uzyskiwali dostęp do najnowszych informacji o procesach i zmianach zachodzących w określonym obszarze oraz mieli okazję poznania
najlepszych praktyk i najefektywniejszych rozwiązao problemów, z którymi spotykają się w swojej codziennej
pracy. Naszym celem jest odpowiadanie na Paostwa oczekiwania w najpełniejszy sposób, dlatego wszystkie
nasze szkolenia, konferencje i seminaria poprzedza profesjonalne badanie potrzeb przyszłych uczestników.
Podczas realizacji każdego programu rozwojowego (bez względu na jego formę) kluczowa jest dla nas jakośd
świadczonych usług. Firmy, które skorzystały z naszych szkoleo, to zarówno spółki z sektora małych i średnich
przedsiębiorstw, które pragną podnosid i zdobywad nowe kompetencje, jak też największe grupy kapitałowe
oraz jednostki sektora finansów publicznych. Niezmiernie cieszy nas fakt, że nasze przedsięwzięcia spotykają
się z tak dużym zainteresowaniem i uznaniem.
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Opinie uczestników o szkoleniu dotyczącym
„Zachowanie kuratora w sytuacji zagrożenia życia podczas wykonywania
obowiązków służbowych w terenie.”

„Szkolenie dało mi dużo do myślenia, uświadomiło mi ile tak naprawdę niebezpieczeostw czyha na nas w pracy i jak ważne jest przygotowanie do wizyt. Najważniejszym motorem napędzającym jest strach, kiedy nie ma
strachu przestajemy byd ostrożni. Opinia bardzo pozytywna!”

„Szkolenie adekwatne do wykonanej przez nas pracy. Informacje bardzo przydatne i otwierające nowe możliwości na zachowanie i reakcję na postępowanie nadzorowanych.”

„Wysoki poziom, wiele wskazówek praktycznych do wykorzystania w pracy zawodowej.”

„Dzięki temu szkoleniu poznałam dodatkowe metody i sposoby postępowania w pełnieniu swoich obowiązków w sytuacji zagrożenia.”

„Szkolenie rewelacyjne pod względem merytorycznym. Prowadzone dynamicznie z zaangażowaniem.”

„Przed szkoleniem oczekiwałem, że przedstawione będą mi jakieś konkretne, uniwersalne recepty, żeby uniknąd skutków np. agresywnych zachowao. Szkolenie uświadomiło mi, że nie ma takich recept, każda sytuacja
jest inna i jak ważne jest przewidywania ewentualnych zagrożeo w danej sytuacji.”
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REFERENCJE I NAGRODY

Pierwsze miejsce w rankingu najlepszych firm szkoleniowych
w Polsce opublikowanym przez „Book of Lists 2015/2016”. Ranking
opracowany został na podstawie osiągniętych przychodów.
Pierwsze miejsce w Ranking Firm Szkoleniowych opublikowanym
przez „Gazetę finansową” w marcu 2015 r. Ranking opracowany został na podstawie wysokości osiągniętych przychodów, zakresu prowadzonych szkoleo, liczby trenerów oraz liczby klientów.

Firma Szkoleniowa 2014 tytuł nadany w ramach konkursu Firma Szkoleniowa 2014 organizowanego przez Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej (CBCK). Konkurs miał na celu wyłonienie instytucji oferujących
usług szkoleniowe i doradcze na najwyższym poziomie, realizowane w
oparciu o autorskie programy przez wyspecjalizowaną kadrę trenerów.

Referencje z realizacji projektu
szkoleniowego dla Prokuratury
Generalnej

Referencje z realizacji szkolenia
dla Sądu Rejonowego w Brzegu

Referencje z realizacji szkolenia
dla Sądu Rejonowego
w Trzciance
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