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Program konferencji
24 października
8.00-9.30
9.30-11.00

Rejestracja uczestników
Sesja plenarna - Sala Koncertowa
q

Przywitanie uczestników, wprowadzenie
Minister Sprawiedliwości,
Przedstawiciel Urzędu m.st. Warszawy,
Prezes Fundacji "Dzieci Niczyje",
Rzecznik Praw Dziecka

Wykłady inauguracyjne:
q
q

Ochrona prawna dzieci przed przestępstwami związanymi z Internetem - prof. Andrzej Adamski
Ochrona dzieci - świadków (Young Witness Project) - Sarah Allum, Wielka Brytania

11.00-11.30 Przerwa na kawę
11.30-13.00

Sesja plenarna – Sala Koncertowa
Prowadzenie: Maria Keller-Hamela
q Sprawcy wykorzystywania seksualnego dzieci - prof. Mark Chaffin, USA
q

Profilaktyka przestępstw seksualnych wobec dzieci
Pornografia dziecięca - Ethel Quayle, Irlandia
Sprawcy zachowań seksualnych wobec dzieci - Donald Findlater, Wielka Brytania

13.00-14.00 Lunch
14.00-15.45

Sesje równoległe
Sala Koncertowa
Prowadzenie: Karolina
Lewandowska

Sala Gałczyńskiego
Prowadzenie: Monika
Sajkowska

Sala Renesansowa
Sala A
Prowadzenie: Katarzyna Fenik
Podejście poznawczo-behawioMediacje w procedurach
ralne w pracy z dziecięcymi ofiaSesja kampanii TVN "Zły dotyk" karnych – Barbara Wajerowska rami traumy – Dorota Pieńkos,
Profilaktyka zachowań
- Działania w ramach III etapu -Oniszczuk, Janina Waluk
pedofilnych - programy Stop
Magdalena Kitłowska
it Now! - Donald Findlater
kampanii - Ewa Drzyzga, TVN
Sala B
Diagnoza i interwencja naProfilaktyka przestępstw
internetowych - Ethel Quayle uczycieli i pedagogów w przyPraca z dziećmi rozwodzących się
padkach wykorzystywania sekrodziców - Kamila Keller
sualnego dzieci – Beata Pawlak
Dążenie do Internetu bez
zagrożeń. Rola Hotline Polska - -Jordan, Jolanta Zmarzlik
Marek Dudek
15.45-16.15 Przerwa na kawę
16.15-18.00

Sesje równoległe
Sala Koncertowa
Prowadzenie: Maria KellerHamela
Programy pomocy dzieciom
świadkom w Wielkiej Brytanii
- Sarah Allum

Sala Gałczyńskiego
Sala Renesansowa
Prowadzenie: Emilia Naumann Prowadzenie: Małgorzata
Szulik
Nowe regulacje prawne przesłuchiwania dzieci (art. 185a kpk) Diagnoza wykorzystania sekw praktyce – Anna Wesołowska sualnego dla potrzeb sądowych dzieci do lat 6 – Teresa
Ochrona ofiar przestępstw w Jaśkiewicz-Obydzyńska, Ewa
działaniach policji - Krzysztof Wach
Kwiatkowski, Krzysztof Kazek
Praktyka przesłuchań dzieci,
wyniki badań - Monika
Czyżewska

18.00-19.00

Sala A
Praktyki sprawiedliwości
naprawczej
– Elżbieta i Zbigniew Czwartosz
Sala B
Prowadzenie: Jarosław
Polanowski
Osoba zaufana, osoba wskazana,
przedstawiciel społeczny –
wsparcie ofiar przestępstw
w procesie karnym i cywilnym –
Justyna Podlewska, Joanna
Szczęśniak

Sala Koncertowa – Projekcja filmu "Męska sprawa" - spotkanie z reżyserem Sławomirem Fabickim
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Program konferencji
25 października
9.00-10.45

Sesja plenarna – Sala Koncertowa
Sesja jubileuszowa z okazji 50-lecia pracy zawodowej dr Ireny Kornatowskiej
Prowadzenie: Michał Szymańczak, Łukasz Wojtasik
q
q
q

Wystąpienia jubileuszowe
Symptomatologia krzywdzenia dziecka – prof. Andrzej Marciński
Krzywdzenie w dzieciństwie a zdrowie psychiczne – dr Agata Brzozowska

10.45-11.15 Przerwa na kawę
11.15-13.00 Sesje równoległe
Sala Koncertowa
Prowadzenie: Michał
Szymańczak
Jak pracować z nieletnimi
sprawcami wykorzystywania
seksualnego dzieci – prof.
Mark Chaffin, USA

Sala Warszawska
"Sesja Warszawska"
Prowadzenie: Teresa
Szopińska

Sala Renesansowa

Sala A

Seminarium kwartalnika
"Dziecko Krzywdzone"

Opiekun ofiary – oferta wsparcia
dla poszkodowanych przestępHandel dziećmi i dzieci cudzo- stwem – panel dyskusyjny
ziemskie bez opieki
Sala B
Prowadzenie: Maria KellerHamela
Terapia systemowa rodzinom z

Wyniki badań zjawiska przemocy domowej na terenie m.
st. Warszawy, ze szczególnym
uwzględnieniem sytuacji dzieci
Problem handlu dziećmi w
– prof. Jerzy Mellibruda
Polsce i krajach europejskich
– Katarzyna Fenik

problemem przemocy seksualnej
wobec dziecka - Wanda
Szaszkiewicz, Ryszard Izdebski

Dzieci cudzoziemskie bez
opieki – dr Maria Kolankiewicz
Zadania resortu edukacji w zakresie przeciwdziałania handlowi dziećmi i ochrony dzieci
cudzoziemskich bez opieki –
Magdalena Wantoła-Szumera

13.00-14.00 Lunch
14.00-15.30

Sesje równoległe
Sala Koncertowa
Sala Warszawska
Prowadzenie: Julia Pietkiewicz Prowadzenie: Anna Korpanty
Jak pomóc dziecku, które nie
chce mówić o doznanej
krzywdzie – Cecylia Kjellgren,
Szwecja

Sala Renesansowa
Prowadzenie:
dr Maria Kolankiewicz

Nadzór kuratorski a terapia
rodziny z problemem
przemocy – Ryszard Izdebski,
Wanda Szaszkiewicz

Sala A
Terapia dzieci wykorzystywanych
seksualnie – Beata PawlakJordan, Małgorzata Szulik

Wiktymizacja wychowanków
placówek opiekuńczo
Sala B
-wychowawczych: portret
psychologiczny ofiary – Jolanta
Procedura mediacji - jako
Praca kuratora sądowego z
Zmarzlik
ochrona interesów dziecka
indywidualnym przypadkiem Skala wiktymizacji wychowan- – Katarzyna Czayka-Chełmińska,
metoda kontraktu
Maryla Glegoła-Szczap
-ków domów dziecka
– dr Aneta Paszkiewicz
– dr Monika Sajkowska
sesja trwa do godz. 16.30
Pomoc psychologiczna wycho-wankom domów dziecka na
podstawie programu Fundacji
Przyjaciółka „Przywrócić Dzieciństwo”. – Joanna Kuzebska,
Joanna Luberadzka
Usamodzielnienie wychowanków
jako profilaktyka wiktymizacji Maciej Mościcki

15.30-16.00 Sala Koncertowa
Prowadzenie: Łukasz Wojtasik
Prezentacja II etapu kampanii "Dziecko w sieci" - zagrożenia dzieci w Internecie - profilaktyka i edukacja
Wręczenie nagród w konkursie europejskim SaferInternet
Sieciaki żegnają uczestników konferencji.
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Plany sal konferencyjnych
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Informacja o prowadzących
Allum Sarah Koordynatorka Programu Ochrony Dzieci-Świadków w Devon i Kornwalii (Wielka Brytania) z ramienia NSPCC (National
Society for the Prevention of Cruelty to Children), w ramach którego rocznie otrzymuje wsparcie ponad 300 dzieci-ofiar przestępstw. Od ponad 25 lat zajmuje się zawodowo ochroną dzieci przed przemocą, pracując bezpośrednio z dziećmi, jak również koordynując programy pomocy dzieciom. Wraz z przedstawicielami policji, prokuratury oraz Witness Care Units stworzyła projekt zdalnego połączenia video, który umożliwia dzieciom-ofiarom przestępstw składanie zeznań poza salą rozpraw.
Projekt ten otrzymał w 2004 roku nagrodę brytyjskiego wymiaru sprawiedliwości za wkład w pracę z ofiarami przestępstw.
Adamski Andrzej Profesor prawa karnego i prawa komputerowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Członek Komitetu Ekspertów Rady Europy ds. cyberprzestępczości w latach 2000-2001. Laureat nagrody
NASK im. prof. Tomasza Hofmokla „Za propagowanie idei społeczeństwa informacyjnego” w roku 2002.
Brzozowska Agata Klinicysta i adiunkt Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego, specjalista II stopnia psychiatrii dzieci i młodzieży,
doktor nauk medycznych. Od 15 lat pracuje klinicznie z dziećmi i młodzieżą, zajmuje się problematyką przemocy, wykorzystywania seksualnego dzieci, depresji, uwarunkowaniami prób samobójczych dzieci i młodzieży.
Chaffin Mark Psycholog, profesor psychiatrii i nauk behawioralnych w Instytucje Nauk o Zdrowiu na University of Oklahoma (OUHSC).
Obecnie pełni funkcję dyrektora naukowego Centrum Przeciwdziałania Krzywdzeniu i Zaniedbywaniu Dzieci OUHSC. Prof.
Chaffin był członkiem zarządu Amerykańskiego Profesjonalnego Towarzystwa Przeciwdziałania Krzywdzeniu Dzieci (APSAC),
a obecnie pełni funkcję redaktora naczelnego Child Maltreatment.
Czayka -Chełmińska Katarzyna Psycholog, trenerka umiejętności społecznych, mediatorka. Specjalizuje się w sprawach rodzinnych.
Prowadzi własną firmę szkoleniowo-doradczą. Jest prezesem Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych.
Czwartosz Elżbieta Pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej
w Warszawie. Specjalista w zakresie rozwiązywania konfliktów i procedur mediacyjnych w sytuacjach rodzinnych i wychowawczych. Praktykujący mediator. Wykładowca na studiach podyplomowych SWPS w zakresie negocjacji i mediacji, wyszkoliła
(z Z. Czwartoszem) ponad 700 mediatorów dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości.
Czwartosz Zbigniew Pracownik naukowy Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Wyższej
Psychologii Społecznej w Warszawie. Założyciel i kierownik Ośrodka Negocjacji i Rozwiązywania Konfliktów ISNS UW. Prowadzi magisterską specjalizację na UW i studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w zakresie negocjacji
i mediacji. Praktyk rozwiązywania konfliktów i prowadzenia dialogu społecznego. Wyszkolił (z E. Czwartosz) ponad 700 mediatorów dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości.
Dudek Marek Zajmuje się praktycznymi aspektami ochrony informacji w sieciach teleinformatycznych. Doktoryzował się w 1996 roku w Wojskowej Akademii Technicznej z dziedziny „Kryptograficzna ochrona danych”. Przez 7 lat kierował Wydziałem Bezpieczeństwa w Telekomunikacji Polskiej SA, tworząc jego strukturę i procedury. Od lutego tego roku kieruje tworzącym się zespołem NIFC Hotline Polska
(Dyżurnet – Hotline) przy Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej. Celem tego Zespołu jest dążenie do usuwania z sieci Internet
treści nielegalnych, we współpracy ze wszystkimi krajowymi podmiotami zainteresowanymi takim zadaniem oraz we współpracy z 20
innymi Hotlinami działającymi w Państwach Unii Europejskiej. Hobby – to pszczelarstwo oraz prace w domu i ogrodzie.
Fenik Katarzyna Terapeuta, pedagog specjalny, koordynator Centrum Dziecka i Rodziny Fundacji Dzieci Niczyje. Wieloletni współpracownik organizacji zajmujących się pomocą ofiarom przemocy, m. in. Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie „Niebieska Linia”. Autorka programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania przemocy, profilaktyki uzależnień, bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Prowadzi szkolenia w zakresie problematyki dziecka krzywdzonego Ma w swoim dorobku wiele artykułów poświęconych pracy terapeutycznej z dziećmi krzywdzonymi.
Findlater Donald Zastępca dyrektora Lucy Faithfull Foundation, zawodowy kurator. Koordynuje działalność telefonu zaufania i centrum terapii dla mężczyzn, których oskarżono lub skazano za wykorzystywanie seksualne dzieci. Uczestniczy w programie
Stop It Now! w Wielkiej Brytanii. Zajmuje się przede wszystkim działaniami profilaktycznymi skierowanymi do dorosłych (rodziców, nauczycieli etc.), a także do sprawców przestępstw seksualnych.
Glegoła-Szczap Maria Psycholog, biegły sądowy, mediator. Specjalizuje się w sprawach rodzinnych. Pracuje w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym nr 2 w Warszawie. Od wielu lat współpracuje z Fundacją Dzieci Niczyje. Jest wiceprezesem
Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych.
Izdebski Ryszard Pedagog i psycholog kliniczny, psychoterapeuta i terapeuta rodzin; kierownik Zespołu Leczenia Domowego Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum UJ; dyrektor Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii. Posiada certyfikat psychoterapeuty i superwizora Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadzi działalność terapeutyczną, superwizyjną oraz edukacyjną w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego, w tym uzależnień oraz psychoterapię dzieci, młodzieży i rodzin zarówno w klinice psychiatrii, jak również w Centrum Psychoterapii. Interesuje się muzyką, sportem i fotografią.
Jaśkiewicz-Obydzińska Teresa Psycholog, biegły sądowy, kierownik Zakładu Psychologii Sądowej Instytutu Ekspertyz Sądowych
w Krakowie. Wykładowca działającego przy Instytucie Centrum Edukacyjnego Nauk Sądowych, organizującego szkolenia m.
in. z zakresu psychologii sądowej. Wiceprzewodnicząca Sekcji Psychologii Sądowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu psychologii sądowej oraz artykułów dotyczących problematyki zeznań ofiar wykorzystywania seksualnego
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Kazek Krzysztof Komisarz, ekspert Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Od
12 lat pełni służbę w policji. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z przeciwdziałaniem demoralizacji i przestępczości wśród dzieci i młodzieży. Posiada uprawnienia do prowadzenia działań z zakresu profilaktyki antynarkotykowej. Brał udział w licznych szkoleniach i seminariach poświęconych tematyce zapobiegania niedostosowaniu społecznemu i przestępczości wśród dzieci młodzieży.
Keller Kamila Pedagog, licencjonowany trener warsztatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuje w Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej OPTA oraz w Stowarzyszeniu OPTA. Współpracuje z Fundacją Dzieci Niczyje. Prowadzi
konsultacje dla rodziców oraz grupy socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin rozbitych oraz z rodzin z problemem alkoholowym.
Kjellgren Cecilia Pracownik socjalny, doktorantka na Uniwersytecie w Lund. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w pracy klinicznej z dziećmi wykorzystywanymi seksualnie. Przez ostatnie dziesięć lat prowadziła terapię młodocianych przestępców seksualnych. Autorka raportów dotyczących wykorzystywania seksualnego dzieci i młodocianych sprawców przestępstw seksualnych opublikowanych przez Szwedzką Narodową Komisję ds. Zdrowia i Opieki Społecznej.
Kolankiewicz Maria Adiunkt na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Pracowni Problemów Społecznych Dziecka i Rodziny w Katedrze Pedagogiki Społecznej, dyrektor Domu Małych Dzieci w Warszawie, członek Rady Pomocy Społecznej przy Ministrze Polityki Społecznej (w latach 1999-2006), konsultant grupy roboczej Rady Europy na temat „Rodzicielstwo w sytuacji zagrożenia wykluczeniem społecznym” (2005-2006).
Kuzebska Joanna Specjalista do spraw programowych w Fundacji „Przyjaciółka”, koordynator programu „Przywrócić Dzieciństwo”
– program pomocy psychologicznej dla wychowanków domów dziecka.
Kwiatkowski Krzysztof Nadkomisarz, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, od 15 lat pełni
służbę w policji. Politolog o specjalności społeczno-samorządowej. Realizował programy na rzecz przeciwdziałania narkomanii,
alkoholizmowi i prostytucji wśród dzieci i młodzieży, zapobiegania wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży, przeciwdziałania przemocy domowej, w tym przemocy rówieśniczej. Współtworzył system pomocy ofiarom przestępstw na terenie województwa śląskiego Uczestniczył w szkoleniu z zakresu community policing, zorganizowanym przez Departament Stanu USA.
Luberadzka-Gruca Joanna Absolwentka Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych ATK. Od 2001 roku kieruje Fundacją Przyjaciółka.
Współpracuje z domami dziecka. Autorka programu „Przywrócić dzieciństwo” realizowanego przez Fundację Przyjaciółka.
Sprawowała nadzór nad jego przebiegiem. Koordynuje działania Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej.
Mellibruda Jerzy Psycholog kliniczny, nauczyciel akademicki (prof. dr hab.), certyfikowany psychoterapeuta, trener i superwizor
w zakresie psychoterapii i treningu psychologicznego, autor publikacji i metod psychologicznych, kierownik Katedry Psychologii Uzależnień, Przemocy i Sytuacji Kryzysowych oraz Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, dyrektor Instytutu Psychologii Zdrowia, redaktor naczelny dwumiesięcznika „Niebieska Linia”, v-ce przewodniczący
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członek Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego i Society for Exploration
of Psychotherapy Integration, doradca Światowej Organizacji Zdrowia,
Mościcki Maciej Od 2003 roku superwizor i trener Fundacji Robinson Crusoe. Psycholog, terapeuta. Prowadzi profilaktyczne programy
dla młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych i szkolenia dla kadry domów dziecka oraz rodzinnych domów dziecka.
Marciński Andrzej Od 1975 roku kieruje Zakładem Radiologii Pediatrycznej Akademii Medycznej w Warszawie (prof. dr. hab. n.
med.). Jest autorem i współautorem ponad 120 publikacji naukowych, 3 synów i 8 wnucząt. Członek honorowy European
Society of Pediatric Radiology oraz trzech innych medycznych towarzystw naukowych. Zainteresowania pozamedyczne: ornitologia, „jogging” i inne...
Pawlak-Jordan Beata Psycholog, certyfikowany seksuolog kliniczny, superwizor Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Pracuje
w Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka” Fundacji Dzieci Niczyje. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci krzywdzonych, opiniuje na potrzeby sądu. Szkoli różne grupy profesjonalistów w zakresie psychologii i seksuologii.
Pieńkos Dorota Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Współpracuje z Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej.
Interesuje się szczególnie psychosomatyką, zaburzeniami lękowymi oraz zaburzeniami odżywiania. Prowadzi terapię indywidualną, warsztaty dla terapeutów.
Kitłowska Magdalena Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Obecnie pracuje w Centrum Psychoterapii współprowadząc grupy terapeutyczne w orientacji TPB w ramach oddziału dziennego dla pacjentów z lękiem napadowym, oraz prowadzi terapię indywidualną w CTPB. Jej główne zainteresowania kliniczne to zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne oraz problematyka zaburzeń osobowości.
Podlewska Justyna Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Od 6 lat pracuje w organizacjach udzielających pomocy ofiarom przemocy. Specjalizuje się w prawie rodzinnym.
Obecnie współkoordynuje program prawny „Udział przedstawiciela społecznego w procesie sądowym” w Fundacji Dzieci Niczyje.
Quayle Ethel Wykładowca na Wydziale Psychologii Uniwersytetu w Cork (Irlandia) oraz badacz w projekcie COPINE. Pracuje klinicznie zarówno ze sprawcami przestępstw seksualnych jak i ich z ofiarami. Jej badania koncentrują się wokół problemów związanych z budową skutecznej strategii ochrony dzieci przed wykorzystywania przez Internet. Autorka publikacji i książek dotyczących problemów pracy ze sprawcami i ofiarami wykorzystywania seksualnego.
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Sajkowska Monika Socjolog, adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dyrektor Fundacji „Dzieci Niczyje”. Autorka i współautorka badań nt. skali problemu krzywdzenia dzieci w Polsce, postaw społecznych wobec problemu oraz medialnego obrazu problemu krzywdzenia dzieci. Autorka publikacji naukowych i popularnonaukowych
nt. problemu krzywdzenia dzieci. Redaktor naczelny kwartalnika „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” wydawanego przez Fundację Dzieci Niczyje.
Szczęśniak Joanna Absolwentka Wydziału Prawa KUL, aplikant Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prawnik w Ośrodku „Dom” dla
Ofiar Przemocy w Rodzinie, od marca 2005r. prawnik w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska
Linia”, współkoordynator programu „Udział przedstawiciela społecznego w procesie sądowym” w Fundacji. Dzieci Niczyje.
Szaszkiewicz Wanda Psycholog kliniczny, psychoterapeuta i teareuta rodzin, posiada certyfikat psychoterapeuty i superwizora Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz licencję psychoterapeuty Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, a także certyfikat psychologa orzecznika w sprawach dotyczących oceny stopnia niepełnosprawności. Pracuje w Zespole Leczenia Domowego Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CMUJ. Kieruje Centrum Psychoterapii w Krakowie, gdzie zajmuje się terapią indywidualną, małżeńską oraz rodzinną. Prowadzi szkolenia i zajęcia ze studentami w wyżej wymienionym zakresie. Lubi podróże, pływanie i dobre kino.
Szulik Małgorzata Psycholog, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuje w Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka”
Fundacji Dzieci Niczyje. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci, młodzieży i dorosłych; wydaje opinie psychologiczno-sądowe;
prowadzi szkolenia w zakresie problematyki dziecka krzywdzonego.
Wach Ewa Psycholog, od kilkunastu lat pracuje w Instytucie Ekspertyz Sądowych w Krakowie jako biegły, gdzie między innymi specjalizuje się w opracowywaniu ekspertyz w sprawach wykorzystania seksualnego małoletnich. W tym zakresie prowadzi też
szkolenia dla pracowników wymiaru sprawiedliwości (prokuratorzy, sędziowie, psychologowie i pedagodzy). Posiada rekomendacje PTP w zakresie problematyki związanej z procesem karnym i cywilnym (oceną zeznań świadków małoletnich i dorosłych, sprawców przestępstw, nieletnich i rodziny, typowania sprawców).
Wajerowska -Oniszczuk Barbara Sędzia rodzinny. Pracuje w Sądzie Rejonowym w Żorach. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Ślaskiego w Katowicach oraz studiów Podyplomowych Prawa Europejskiego dla Sędziów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W latach 2003-2005 Przewodnicząca Wydziału Rodzinnego i Nieletnich. Członek Rady Ekspertów Polskiego Centrum Mediacji w Warszawie. Zwolenniczka sprawiedliwości naprawczej. Autorka publikacji dotyczących mediacji
w sprawach nieletnich.
Waluk Janina Socjolog. Jest mediatorem, doradcą ds. rozwiązywania konfliktów (posiada niemiecki certyfikat mediatora II-go stopnia).
Obecnie pełni funkcję Prezesa Polskiego Centrum Mediacji.
Wantoła-Szumera Magdalena Naczelnik wydziału wychowania w Departamencie Wychowania i Profilaktyki Społecznej MEN. Wcześniej
nauczyciel, wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie, rzecznik praw ucznia. Absolwent Helsińskiej Szkoły Praw Człowieka.
Wesołowska Anna Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi (IV Wydział Karny). Inicjatorka prowadzenia wybranych rozpraw sądowych
z udziałem uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach edukacji prawnej. Autorka podręcznika dla nauczycieli i uczniów,
poruszającego problematykę przemocy w rodzinie, przestępstw na tle seksualnym, narkomanii i innych patologii zagrażających młodym ludziom. Pilotowała utworzenie pokoju przesłuchań dla dzieci w Łodzi.
Zawadzka Magdalena Psycholog, specjalizacja kliniczna. Certyfikat Towarzystwa Psychoprofilaktycznego. Pracuje w Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka” Fundacji Dzieci Niczyje z dziećmi krzywdzonymi (diagnoza, terapia, interwencja), opiniuje na zlecenie sądu, prowadzi szkolenia różnych grup profesjonalistów w zakresie problematyki dziecka krzywdzonego.
Zmarzlik Jolanta Magister profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Koordynator Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka” Fundacji „Dzieci Niczyje”. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci, młodzieży i dorosłych; wydaje opinie psychologiczno-sądowe; prowadzi szkolenia w zakresie problematyki dziecka krzywdzonego. Jest wykładowcą w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.
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Zapraszamy na pokaz filmu „Męska sprawa”
i spotkanie ze Sławomirem Fabickim - scenarzystą i reżyserem
Film „Męska sprawa” opowiada historię 13-letniego Bartka z biednej łódzkiej rodziny. Matka
z trudem utrzymuje rodzinę, składając plastikowe lalki. Ojciec, były piłkarz-amator, jest bezrobotny. Jedynym środkiem wychowawczym, jaki stosuje wobec syna jest pasek od spodni.
Wyładowuje na dziecku swoje frustracje.
„To film, który boli. Truizmem byłoby stwierdzenie, że jest przejmujący – bo my jesteśmy
w tym wypadku przejmujący: przejmujemy ból
i upokorzenie od młodego bohatera, przyjmujemy je na siebie, wychodzimy z kina pobici.
Fabicki nie epatuje aktem przemocy, on się dokonuje między kadrami, dla nas zostaje obraz
zaszczutego dziecka, które dzieli wspólnotę losu ze zdychającym w azylu psem.” (Wojciech
Kuczok „Kino”)
Sławomir Fabicki jest absolwentem wydziału reżyserii łódzkiej PWSFTViT. Ma na
swoim koncie kilka filmów krótkometrażowych, m. in. dokument „Wewnętrzny 55”,
który został nagrodzony na festiwalach w Oberhausen, Teheranie i Atenach. Jego
krótkometrażowa fabuła „Męska sprawa” była nagradzana na wielu międzynarodowych festiwalach. W 2002 r. film „Męska sprawa” otrzymał nominację do Oscara
w kategorii film krótkometrażowy (2002).
Fabicki wyreżyserował kilka reklam społecznych: m. in. 'Dzieciństwo bez przemocy',
która została nagrodzona na festiwalu filmów reklamowych w Słowenii.

8

Jubileusz 50-lecia pracy zawodowej
dr Ireny Kornatowskiej

W roku 2005 dr Irena Kornatowska obchodzi 50-lecie pracy zawodowej. Z tej okazji na II Ogólnopolskiej Konferencji „Pomoc dzieciom-ofiarom przestępstw” odbędzie się jubileuszowa sesja plenarna dedykowana Pani Doktor na temat relacji pomiędzy zdrowiem dziecka a doświadczeniami
krzywdy i przemocy.

Zapraszamy na sesję wszystkich uczestników konferencji.
Pani dr Irenie Kornatowskiej życzymy dalszych sukcesów zawodowych
w imieniu wszystkich jej współpracowników, podopiecznych, którym
pomaga odzyskać szczęśliwe dzieciństwo, ich wdzięcznych rodziców
i wszystkich tych, których na co dzień wspiera
swoją życzliwością i radą.
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Kalendarium prac Ministerstwa Sprawiedliwości
na rzecz ofiar przestępstw
1999
q Rozpoczęcie prac związanych z upowszechnieniem praw pokrzywdzonych oraz nawiązanie współpracy
z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ofiarami przestępstw.
q Objęcie patronatu przez Ministra Sprawiedliwości Hannę Suchocką nad:
- opracowaniem i wydaniem Karty Praw Ofiary
- międzynarodową konferencją dotycząca ofiar
- utworzeniem Ogólnopolskiego Forum Służb dla Ofiar.
q Upoważnienie Komendanta Głównego Policji do przeprowadzenia obserwacji pierwszego kontaktu
pokrzywdzonego z organami ścigania na terenie dowolnie wybranych obiektów Policji w Polsce.
q Pierwsze posiedzenie Zespołu zajmującego się opracowaniem Karty Praw Ofiary.
q Drugie posiedzenie Zespołu do opracowania Karty Praw Ofiary, dyskusja nad projektem statutu
Ogólnokrajowego Stowarzyszenia – Forum na Rzecz Ofiar Przestępstw.
q Opracowanie Polskiej Karty Praw Ofiary.
q Podpisanie przez Hannę Suchocką – Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego Polskiej Karty Praw Ofiary.
q Międzynarodowa Konferencja na Rzecz Ofiar Przestępstw, przyjęcie i podpisanie przez jej uczestników
Polskiej Karty Praw Ofiary.

1999-2000
Rozpowszechnianie uprawnień pokrzywdzonego przez:
q wydanie Polskiej Karty Praw Ofiary w nakładzie: 40 tys. - Ministerstwo Sprawiedliwości,
500 tys. - Gazeta Wyborcza, 200 tys. – Rzeczpospolita
q umieszczenie Polskiej Karty Praw Ofiary w Internecie
q wydanie plakatów i kalendarzy z uprawnieniami pokrzywdzonych
q publikację materiałów szkoleniowych z konferencji i sesji poświęconych prawom ofiar.

2000
q Sesja ”2
22 Lutego – Europejskim Dniem Ofiar Przestępstw” pod tytułem „Policja a ofiara przestępstwa”;
uchwała uczestników spotkania do Zgromadzenia Narodowego RP o ogłoszenie w Polsce dnia 22 lutego
Dniem Ofiar Przestępstw.
q Zarejestrowanie przez Sąd Ogólnopolskiego Forum na Rzecz Ofiar Przestępstw.
q Projekt ustawy o państwowym funduszu kompensacyjnym przygotowany przez prof. Ewę Bieńkowską.
q Sesja ”Prokurator a ofiara przestępstwa”.
q Opracowanie projektu informacji o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym.
q Sesja ”Sędzia a ofiara przestępstwa”.

2001
q Zmiana regulaminu prokuratorskiego i wprowadzenie obowiązku wręczenia pokrzywdzonemu druku o
przysługujących mu podstawowych prawach i obowiązkach w procesie (Rozporządzenie Ministra
Sprawiedliwości z dnia 15 stycznia 2001, Dz. U. Nr 1).
q Sesja ”Adwokat a ofiara przestępstwa”.
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q II Międzynarodowa Konferencja na Rzecz Ofiar Przestępstw.
q Wytyczne Prokuratora Generalnego do Prokuratorów Apelacyjnych, Okręgowych i Rejonowych dotyczące
działań na rzecz pokrzywdzonych.
q Początek prac nad projektem ustawy o ochronie interesów i pomocy dla ofiar przestępstwa, projektu ustawy
Ogólnopolskiego Forum na Rzecz Ofiar Przestępstw.
q Rozpoczęcie cyklu szkoleniowego „Poszanowanie godności ofiar przestępstw”, we współpracy z
Ogólnopolskim Forum na Rzecz Ofiar Przestępstw.
q Sesja ”Poradnictwo prawne i obywatelskie”.
q Projekt ustawy o zasadach przyznawania kompensaty dla ofiar przestępstw przygotowany przez zespół ministerialny.

2002
q 22 luty – Międzynarodowy Dzień Ofiar Przestępstw ”Zapobieganie – jak pomóc sobie samemu
w sytuacji zagrożenia”
q 24 - 28 luty – Tydzień bezpłatnego poradnictwa prawnego.
q Sesja ”Dziecko pod parasolem prawa”.
q Sesja ”Dla ofiar przestępstw - pomoc lokalna, program ogólnopolski”.

2003
q Dystrybucja publikacji „Poszanowanie godności ofiar przestępstw”.
q Sesja ”Sytuacja ofiar przestępstw w Polsce dzisiaj i jutro – stan faktyczny i pożądane kierunki zmian”
q Projekt ustawy o państwowym funduszu kompensacyjnym dla ofiar przestępstw popełnionych z użyciem
przemocy przygotowany przez prof. Ewę Bieńkowską.
q Program rozwoju działalności na rzecz poprawienia położenia ofiar przestępstw w RP (założenia).

2004
q 22 luty – sesja "Rok 2004 Rokiem Dzieci - Ofiar Przestępstw”
q Sesje dla sędziów, prokuratorów i policjantów ”S
Sprawiedliwość naprawcza a mediacja”.
q Przygotowanie projektu ustawy o kompensacji dla ofiar niektórych przestępstw umyślnych
q Wydanie broszury dla wszystkich sędziów i prokuratorów ”Mediacja w polskim prawie karnym”.
q Ogólnopolska Konferencja ”P
Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”

2005
q 22 lutego – sesja ”Rok 2005 Rokiem Sprawiedliwości Naprawczej”
q 21 – 25 lutego – Tydzień dla Ofiar Przestępstw
q Wydanie broszury dla sędziów rodzinnych ”Mediacja w sprawach nieletnich”
q Konferencja ”Mobbing i jego znaczenie dla pracowników i pracodawcy”
q Powstanie Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów.
q Konferencja ”Mediacje rodzinne: stan obecny i pożądane kierunki zmian”.
q Wejście w życie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych.
q Konferencja „S
Sprawiedliwość naprawcza w praktyce”
q II Ogólnopolska Konferencja „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”
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Kalendarium wybranych działań Fundacji Dzieci Niczyje
na rzecz pomocy dzieciom – ofiarom przestępstw
2002
q Wydanie poradnika przesłuchiwania dziecka-ofiary wykorzystywania seksualnego – „Przesłuchanie i diagnoza
małego dziecka” (książka + kaseta video) oraz książeczki dla dzieci „Idę do sądu”, której celem było przygotowanie dziecka do uczestniczenia w rozprawach sądowych.

2002-2003
q Realizacja programu „Dziecko pod parasolem prawa” pod patronatem Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.. Celem programu było podniesienie kompetencji sędziów, prokuratorów, policjantów i biegłych sądowych w zakresie ochrony dzieci--świadków oraz promowanie idei przyjaznych pokoi przesłuchań dla dzieci. W ramach programu w ośmiu województwach Polski Fundacja wraz
z lokalnymi partnerami zorganizowała konferencje oraz cykle szkoleń dla profesjonalistów uczestniczących
w procesie interwencji prawnej.

2003
q Inauguracja działalności Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka” – placówki oferującej dzieciom-ofiarom
przestępstw przyjazne warunki przesłuchań prokuratorskich i sądowych oraz opiekę terapeutyczną i prawną.
Centrum zostaje objęte patronatem przez Ministra Sprawiedliwości.
q Organizacja w Warszawie IX Europejskiej Konferencji International Society for Prevention of Child Abuse &
Neglect (ISPCAN) na temat „Interdyscyplinarna pomoc dzieciom krzywdzonym”. W konferencji wzięło udział
ok. 700 profesjonalistów z 70 krajów, w tym 200 z Polski.
q Wydanie publikacji dla profesjonalistów i dla opiekunów dzieci na temat pomocy dzieciom, które uczestniczą
w procedurach prawnych: broszury „Gdy dziecko jest świadkiem w sądzie” oraz 6 numeru kwartalnika
„Dziecko Krzywdzone” – „Dziecko jako świadek w procedurach prawnych”.

2004
q Inauguracja ogólnopolskiej kampanii „Dziecko – świadek szczególnej troski” adresowanej do prokuratorów,
sędziów, policjantów, biegłych psychologów i polityków. Kampania organizowana była wraz z Ministerstwem Sprawiedliwości z okazji ogłoszenia roku 2004 Rokiem Dzieci Ofiar Przestępstw. W ramach kampanii
wydano plakat i ulotki „Wysoki sądzie boję się”, które wraz z innymi specjalistycznymi publikacjami na temat
ochrony dzieci – świadków były dystrybuowane we wszystkich sądach, prokuraturach i komisariatach policji
w kraju.
q Uruchomienie w Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka” Klubu Biegłego i Klubu Kuratora. Spotkanie obu
klubów adresowane są do profesjonalistów pracujących z dziećmi-ofiarami przestępstw. Służą ich rozwojowi
zawodowemu i możliwości wymiany doświadczeń.
q Organizacja wraz z Ministerstwem Sprawiedliwości i Urzędem m. st. Warszawy I Ogólnopolskiej Konferencji
„Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”, w której uczestniczyło 600 profesjonalistów z całej Polski.

2005
q Opracowanie i wydanie materiałów pokonferencyjnych w formie 10 numeru kwartalnika „Dziecko Krzywdzone” pod tytułem „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”.
q Opracowania i wydanie broszury „Pomoc dzieciom wykorzystywanym seksualnie. Poradnik dla nauczycieli
i opiekunów dziecka”.
q Organizacja wraz z Ministerstwem Sprawiedliwości i Urzędem m. st. Warszawy II Ogólnopolskiej Konferencji
„Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”.
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Kampania „Dziecko świadek – szczególnej troski”
Fundacji „Dzieci Niczyje” i Ministerstwa Sprawiedliwości
Dziecko – świadek
Społeczna kampania „D
szczególnej troski” organizowana przez Fundację
„Dzieci Niczyje” we współpracy z Ministerstwem
Sprawiedliwości została zainicjowana z okazji Roku
Dzieci Ofiar Przestępstw (2004).
Kampania adresowana jest do profesjonalistów:
sędziów, prokuratorów, policjantów, biegłych sądowych – wszystkich tych, którzy uczestniczą w interwencji prawnej oraz pomagają dzieciom – ofiarom
przestępstw. Celem kampanii jest zwiększenie wrażliwości tych grup profesjonalistów na specyficzną sytuację dziecka w postępowaniu karnym oraz podniesienie ich kompetencji związanych z przesłuchiwaniem dzieci. W ramach kampanii organizowane są
szkolenia dla tych grup zawodowych.
Do profesjonalistów adresowane są również
wydawnictwa Fundacji Dzieci Niczyje, prezentujące
teoretyczne i empiryczne ustalenia dotyczące
psychologicznego funkcjonowania dziecka-ofiary
i dziecka-świadka, systemowe rozwiązania pomocy
takim dzieciom w innych krajach, oraz polskie
doświadczenia w tym zakresie. Książki, broszury
i dotyczące tego problemu numery kwartalnika
„Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” (nr
6 i 10) są dystrybuowane w czasie szkoleń,
konferencji i wysyłane do instytucji wymiaru
sprawiedliwości.
Dzięki współpracy z Komendą Główną Policji
oraz Ministerstwem Sprawiedliwości w większości
polskich komisariatów policji, prokuratur i sądów
Wysoki Sądzie, boję się” opracowane na użytek kampanii przez agencję reklamową VA
rejonowych zawisły plakaty „W
Strategic Communication.
Adresatami kampanii są również rodzice i opiekunowie dzieci, które występują w roli świadków w procesie
dochodzenia i postępowania sądowego. Jako osoby najbliższe dziecku, odgrywają oni najważniejszą rolę w trudnych
dla niego chwilach. Zadaniem rodziców i opiekunów jest przygotowanie dziecka do kontaktu z funkcjonariuszami
instytucji wymiaru sprawiedliwości. Często jednak sytuacje kontaktu z tymi instytucjami są nowe, nieznane i trudne
dla nich samych. Nie znają litery prawa, przebiegu procedur prawnych, czasem nie są świadomi tego, co przeżywa ich
Gdy Twoje dziecko jest
dziecko i jak chronić je przez stresem. Dla nich właśnie opracowana została broszura „G
świadkiem w sądzie”. Jak pomóc dziecku? Czy powiedzieć mu z wyprzedzeniem o terminie rozprawy sądowej? Co
będzie się działo podczas rozprawy? – odpowiedzi na te i inne pytania znajdą w broszurze opiekunowie dzieckaświadka. Broszury zostały rozesłane do komisariatów, prokuratur, sądów i placówek pomocowych w całym kraju.
Kumulacja działań kampanijnych przypadła na 2004 rok, jednak kampania jest akcją ciągłą. Zainicjowane w
pierwszym jej etapie działania są kontynuowane. Mamy nadzieję, że realnie zmieniają sytuację małych świadków.
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Klub biegłego psychologa i Klub kuratora
w Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka”
Fundacji „Dzieci Niczyje”
Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka” powstało w 2003 roku jako specjalistyczna placówka Fundacji Dzieci
Niczyje. Głównym zadaniem placówki jest stosowanie i upowszechnianie nowatorskich w Polsce metod postępowania w przypadkach przestępstw wobec dzieci.
Centrum oferuje specjalistyczną pomoc dla dzieci, które są ofiarami przestępstw, w szczególności wykorzystywania seksualnego i przemocy fizycznej. Placówka zapewnia dzieciom – ofiarom przestępstw i członkom ich rodzin dostęp do bezpłatnego poradnictwa prawnego, medycznego i psychologicznego w każdej fazie postępowania oraz
wsparcia terapeutycznego. W Centrum opracowywane są opinie sądowe w sprawach przestępstw wobec dzieci.
Centrum działała we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji i podległymi im instytucjami na terenie Miasta st. Warszawy. Placówka oferuje przyjazne dziecku miejsce,
gdzie odbywają się przesłuchania prokuratorskie i policyjne oraz rozprawy sądowe. Korzystanie z przyjaznego pokoju
przesłuchań umożliwia obserwację zeznań dziecka przez szybę wenecką oraz ich nagranie audio i video.
Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka” wspiera współpracę i rozwój zawodowy psychologów – biegłych sądowych opiniujących w sprawach dzieci oraz kuratorów sądowych. W placówce działa „Klub biegłego psychologa”
i „Klub kuratora”, w ramach których prowadzone są seminaria i szkolenia oraz grupy superwizyjne.
„Klub biegłego psychologa” działa przy Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka” od 15 czerwca 2003 roku.
Uczestnicy Klubu to biegli psycholodzy z listy Sądu Okręgowego bądź psycholodzy z różnych placówek specjalistycznych, którzy są powoływani na biegłych przez sąd lub prokuraturę i opiniują w sprawach krzywdzenia dzieci. Od
kwietnia 2004 r. w Centrum rozpoczęły się spotkania „Klubu kuratora”, w których uczestniczą warszawscy kuratorzy
sądowi. Celem działalności klubów jest:
q Wymiana doświadczeń zawodowych
q Podnoszenie kompetencji zawodowych i doskonalenie umiejętności poprzez spotkania seminaryjne
z profesjonalistami oraz spotkania superwizyjne
q Wypracowanie standardów opinii psychologiczno- sądowej w sprawach krzywdzenia dzieci
q Wspieranie się w pracy zawodowej i integracja środowiska zawodowego
Informacje o spotkaniach klubów w Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka”:
tel. 826 88 62,
e-mail: mazowiecka@fdn.pl
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Kampania „Dziecko w Sieci”
Kampania społeczna „Dziecko w Sieci” poświęcona jest bezpieczeństwu dzieci w Internecie. Rozpoczęta została w lutym 2004 roku przez Fundację Dzieci Niczyje. Od stycznia 2005 roku Kampania realizowana
jest w ramach programu Komisji Europejskiej Safer Internet Action Plan przez FDN i NASK. Głównym partnerem działań realizowanych w toku kampanii jest program Telekomunikacji Polskiej „edukacja z internetem tp”. Patronat nad kampanią objął Minister Edukacji Narodowej i Sportu.
Główne elementy Kampanii w latach 2005 – 2006:
q
q
q

kampania edukacyjna,
kampania medialna,
działania lokalne.

Kampania edukacyjna
Kampania edukacyjna realizowana jest w całej Polsce przez nauczycieli i wolontariuszy wśród uczniów
szkół podstawowych i gimnazjalistów oraz ich rodziców.
Na potrzeby kampanii przygotowane zostały scenariusze zajęć dotyczących bezpieczeństwa w Internecie. Treść scenariuszy nawiązuje do fabuły edukacyjnego serwisu internetowego www.sieciaki.pl. Scenariusze wraz z szerokim opisem dotyczącym problematyki bezpieczeństwa dzieci w Internecie i wskazówkami
dotyczącymi realizacji zajęć zostały wydane w formie podręcznika. Ich elektroniczna wersja dostępna jest
na stronie www.dzieckowsieci.pl.
Dla uczestników zajęć dotyczących bezpieczeństwa w Internecie i innych imprez edukacyjnych realizowanych w toku kampanii przygotowane zostały również materiały edukacyjne: plakaty, naklejki i ulotki.
Materiały dystrybuowane są m.in.:
q
q
q

w czasie spotkań z nauczycielami podczas konferencji,
poprzez wysyłkę pocztową (zamówienia z poziomu strony www.dzieckowsieci.pl),
za pośrednictwem organizacji wolontariackich: m.in. „Szkoła z klasą”, Centrum Wolontariatu w całej Polsce.

Kampania medialna
Początek ogólnopolskiej kampanii medialnej „Dziecko w Sieci” przewidziany został na styczeń 2006 roku.
Kampania realizowana będzie w Internecie, w ogólnopolskich i lokalnych stacjach telewizyjnych i radiowych,
w prasie codziennej, tygodnikach oraz w prasie dziecięcej. Przygotowane materiały medialne towarzyszyć będą również wszystkim działaniom lokalnym realizowanym w toku kampanii do końca 2006 roku. Oddzielnie
przygotowane przekazy medialne towarzyszyć będą również obchodom „Dnia Bezpiecznego Internetu 2006”.
Ponadto, w ramach k ampanii przygotowany został utwór muzyczny pt. „Sieciaki” promujący zasady
bezpiecznego korzystania z Sieci i edukacyjny projekt internetowy „Sieciaki.pl”. W pracach nad nim brały
udział czołowe postaci polskiej sceny hip-hopowej, skupione wokół programu Fundacji Centrum Twórczości Narodowej „Spoko Dzieciak”: Numer Raz, DJ Zero, MorWA, Paresłów. Utwór emitowany jest w rozgłośniach radiowych, a teledysk w telewizyjnych stacjach muzycznych i dziecięcych.
Emisja wszystkich materiałów medialnych przygotowanych na potrzeby kampanii „Dziecko w Sieci” odbywa się na zasadach non-profit.

Działania lokalne
Organizatorzy kampanii „Dziecko w Sieci” nawiązali współpracę z lokalnymi partnerami, tzw. ambasadorami kampanii, i w porozumieniu z nimi realizują lokalne przedsięwzięcia na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie.
Do zadań ambasadorów kampanii należą:
q
q
q
q

współpraca z lokalnymi mediami (dystrybucja reklam i informacji o kampanii),
współpraca z lokalnymi władzami,
organizacja imprez dotyczących bezpieczeństwa w Sieci dla dzieci i rodziców,
współorganizacja wojewódzkich konferencji „Bezpieczny Internet”.

Wszystkie działania realizowane w ramach kampanii opisane są w serwisie www.dzieckowsieci.pl.
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Internetowy projekt edukacyjny „Sieciaki.pl”
Sieciaki.pl to internetowy projekt edukacyjny Fundacji Dzieci Niczyje
stworzony m.in. we współpracy z agencją IM Partner, telewizją dziecięcą Jetix, w ramach kampanii „Dziecko w Sieci”. System składający się
z atrakcyjnego serwisu internetowego, aplikacji pulpitowej i rozbudowanego konkursu, ma na celu przede wszystkim:
q
q
q
q

edukację dzieci w zakresie bezpieczeństwa w Internecie,
edukację w zakresie posługiwania się Internetem,
promocję bezpiecznych zastosowań Sieci,
certyfikowanie i promocję bezpiecznych stron i serwisów internetowych.
Projekt powstał z myślą o 9-15-latkach, ale w serwisie rejestrują się młodsze dzieci i starsza młodzież. Całość opiera się na wykreowanych przez organizatorów
postaciach – Sieciakach, czyli dzieciach znających zasady bezpiecznego korzystania z Sieci i zwalczających w niej
zło, którego uosobieniem są Sieciuchy. Podstawowym
zadaniem wyposażonych w Internecie w specjalne
zdolności Sieciaków jest szerzenie wiedzy na temat bezpiecznego, efektywnego i konstruktywnego korzystania z Internetu. Atrakcyjne dla najmłodszych postaci mają zachęcić
uczestników
programu do bycia Sieciakami.
Sieciaki - Spociak, Kompel, AjPi i Netka.

Dzieci pomagają NetRobiemu – robotowi stworzonemu przez Sztuczną Inteligencję do walki
z Sieciuchami. Robot przesyła dzieciom komunikaty, zamieszcza zadania i sprawuje opiekę nad zeNetrobi
społem Sieciaków oraz nad wszystkimi dziećmi, które chcą nimi zostać. Robot ma możliwość komunikowania się z Sieciakami, dzięki czemu pomaga bohaterom projektu w ich walce z internetowym złem,
a wszystkim użytkownikom serwisu Sieciaki. pl przekazuje rady i zadania związane
z bezpiecznym korzystaniem z Sieci.

Sieciuchy - sprawcy internetowego zła

Sieciuchy reprezentują różne rodzaje internetowego zła. Znalazł się wśród nich Kłamacz, czyli sieciowy oszust, Kradziej, wykorzystujący Internet do uzyskiwania korzyści materialnych, Bełkot, wypisujący w Sieci bzdury, których nikt nie chce lub nie powinien czytać, i Śmieciuch – spamer. Dzięki prezentacji Sieciuchów w różnych elementach serwisu dzieci mogą poznać zagrożenia w Sieci i dowiedzieć się jak ich unikać.
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