Địa chỉ các văn phòng dịch vụ xã hội

AGT diễn ra một lần một tuần.
Phiên đào tạo kéo dài khoảng ba giờ.
Khóa học kéo dài từ ba đến bảy tháng.
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Khóa học sẽ có một phòng đào tạo phù hợp với
các trang thiết bị và tài liệu cần thiết.

Chi phí
Đào tạo miễn phí.
Chi phí đi lại và chi phí ăn uống do học viên tự
chi trả.
Khi kết thúc chương trình, mỗi học viên sẽ
nhận được một giấy chứng nhận tham dự và
một đánh giá cá nhân về khóa đào tạo chống
bạo lực.
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Tiếng Việt

Quy mô khóa học còn phụ thuộc vào số lượng
các mô-đun được xử lý và quy mô nhóm của các
chương trình đào tạo.

Đào tạo chống bạo lực

Anti-Gewalt-Training (Vietnamesisch)

Tiến trình

Chúng tôi
Văn phòng dịch vụ xã hội của bộ máy tư pháp
bang Sachsen-Anhalt đã thực hiện các khóa đào
tạo chống bạo lực từ năm 1998 trong khuôn khổ
phạm vi hoạt động Các dịch vụ tập sự và giám sát
hành vi tại văn phòng dịch vụ Magdeburg.
Từ năm 2012 sẽ có chuyên gia đào tạo chống bạo
lực trên toàn quốc.
Việc đào tạo được thực hiện bởi các nhân viên văn
phòng dịch vụ xã hội của bộ máy tư pháp, có trình
độ chuyên môn bổ sung.

Mục tiêu và nhiệm vụ
Đào tạo chống bạo lực (AGT) là một biện pháp
can thiệp chuyên sâu tới hành vi phạm tội để giúp
tái hòa nhập cộng đồng và chống bạo lực. Nó
nhằm vào những thanh thiếu niên, người thành
niên và người trưởng thành đã gây bạo lực hoặc
có dấu hiệu bạo lực rõ ràng.
Những kỹ năng phải được truyền đạt cho người
phạm tội trong một chuỗi các phiên đào tạo trong
khuôn khổ của tổ công tác xã hội, điều đó sẽ góp
phần khắc phục và giảm thiểu các khiếm khuyết
hiện tại.

Việc xử lý các nguyên nhân và tác động của tội
phạm bạo lực và việc truyền đạt các kỹ năng khác
nhau sẽ cho phép tội phạm bạo lực sống một
cuộc sống không phạm tội (bạo lực).

Ngoài ra còn có các bài tập thư giản, phân tích
Video, các bài tập chống xấu hổ (Chống xấu hổ) và
đóng vai (Dạy tán tỉnh và dạy cách thu hút, kiểm
tra khả năng khiêu khích, kỹ thuật thả lỏng).

Để đạt được mục tiêu lâu dài này, đòi hỏi phải có
sự thay đổi về thái độ và hành vi cụ thể.

Công việc của chuyên gia đào tạo sẽ được hỗ trợ
bởi các vị khách. Để tham gia các bên đương sự
có thể liên lạc với từng đội ngũ đào tạo của văn
phòng dịch vụ.

Nội dung

Để có thêm thông tin chi tiết hãy tham khảo phần
địa chỉ.

AGT được xây dựng dưới dạng mô-đun. Trong các
mô-đun khác nhau, học viên cần chú trọng vào
những nội dung sau đây:
Phân tích lợi ích-chi phí
Phát hiện hành vi phạm tội
Đào tạo ngôn ngữ cơ thể
Đào tạo giao tiếp
Đào tạo tiết giảm
Đối mặt với hành động phạm tội
Đào tạo về cảm thông

Tham gia
Ngoài sự chỉ dẫn của pháp luật hoặc do sự giới
thiệu của các cán bộ quản chế có thẩm quyền,
việc tham gia AGT cũng có thể được thực hiện
theo mong muốn của người tham gia thử nghiệm.
Sau khi xác định được sự phù hợp của cá nhân thì
việc tham gia sẽ được thỏa thuận mang tính ràng
buộc.

