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17.10, понеділок – Театральна вистава “СПАРТАК Кохання під час холери”
18.10, вівторок
Відкриття конференції і привітання гостей
9.00-9.15
Пленарна сесія
9.15-10.45
Що допомагає запобігти сексуальному насильству над дітьми?
Доктор Джулія Рудольф, Університет Грінвіча, Великобританія
Емма Кінг, Люсі Фейтфул
10.45-11.00
11.00-12.30

модерування: Марта Скєрковська, ФДДС
Перерва
Паралельні сесії
Закон і плин часу – позова давність
Терапевтична групова робота з
злочинів проти дітей
родинами
з досвідом кривдження
Катажина Катана, ФДДС Не тільки
покарання. Альтернативні способи
реагування на злочини проти дітей
Маґдалена Бєят Проблематика
позової давності сексуальних
злочинів проти неповнолітніх - про
постулати Лівих
д-р Малґожата Пйоцак-Гуровська,
Ягеллонський університет Між
раціональною кримінальною
політикою та карним популізмом –
реакція кримінального права на
злочини проти дітей.
модерування: Пауліна Масловська,
ФДДС

15.00-16.30

Паралельні сесії
Неадекватна сексуальна поведінка
неповнолітніх – як їй протидіяти?
Анетт Біргерссон, SkillsClinic, Швеція

Кароліна Пуц, д-р Анна Щепаняк, ФДДС
Від батьків до дитини чи від дитини
до батьків? - спостереження за
процесом змін у ході психічного
розвитку дитини, а також за
змінами, що відбуваються у батьків
під час роботи групи, що базує на
менталізації: «Батьки як маяк»
Мацєй Ходорек, Маґда ВінярськаСмочинська, ФДДС Терапевтична
група для сімей з маленькими
дітьми, що базує на менталізації
модерування: Йоанна Фейфер-Шпитко,
ФДДС
Не тільки мама. Захисна роль зв'язку
з батьком

Йоанна Влодарчик, ФДДС Тато 2022.
модерування: Беата Войтовська, ФДДС Результати останнього
дослідження серед татів у Польщі
Рената Шредзінська, ФДДС Тато так
само важливий - про роль батька в
забезпеченні гармонійного розвитку
та безпеки дітей
Д-р Марія Рейманн «У тата», тобто
(також) вдома. Що кажуть про татів

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

19. Загальнопольська конференція „Дитина, що постраждала від
злочину” 17-19 жовтня 2022, онлайн
діти, які виховуються в умовах
почергової опіки
модерування: Каміл Яновіч
16.30-16.45
16.45-18.15

Перерва
Паралельні сесії
Системи захисту дітей у вибраних
країнах
д-р хаб. Маґдалена Шафранек
Йоанна Горчовська
Д-р Петр Фабіан
Альбін Шков'єра
модерування: Рената Шредзінська,
ФДДС

Правосуддя, дружнє до дитини
Юстина Подлевська, ФДДС, Яким є і
яким має бути правосуддя, дружнє
до дитини»
Зофія Браніцька, Фонд Court Watch
Польща Діти як постраждалі, що
потребують особливого ставлення
в кримінальному процесі, та
практика польської системи
правосуддя
д-р Ґжеґож Врона Дружній - тобто який? –
Правовий стандарт захисту від
вторинної віктимізації
модерування: Анна Грабовська, ФДДС

19.10, середа
Пленарна сесія
9.00-10.30
Травматичний досвід і розвиток дітей
д-р Кшиштоф Швайца

10.30-10.45
10.45-12.15

модерування: Ева Дзємідовіч, ФДДС
Перерва
Паралельні сесії
Коли мова може стати насильством?
Проблема кривдження дітей у
матеріалах ЗМІ.
д-р хаб. Павел Новак. Мовний образ
дитини – нейтралізація, прийняття
та полеміка в приватному та
публічному спілкуванні
Марта Скєрковська, ФДДС Що нам
потрібно змінити в наративі про
проблему сексуального насильства
над дітьми?

Допит малолітніх дітей, що
постраждали від злочину
Олеф Аста Фарествейт, The National
Agency for Children and Families,
Ісландія
модерування: Марія Келлер-Хамела,
ФДДС

модерування: Моніка Камінська, ФДДС
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15.00-16.30

Паралельні сесії
Пробація у захисті прав
дитини, яка постраждала
від злочину - дискусія
д-р Марта ФлісСвєчковська, ФДДС
Аґнєшка Горчинська
Йоанна Лагуна
Ольга Троха
модерування: Давід
Свєчковський, ФДДС

Ляпас - це насильство
Катажина Макарук,
ФДДС Ставлення
поляків до
застосування
фізичних покарань
Пауліна Масловська
Лукаш Войтасік, ФДДС
РЕАГУЙ! – чому і як
реагувати на
кривдження дітей
модерування: Катажина
Драбарек, ФДДС

16.30-16.45
16.45-18.15

Сесія імені Аліни
Марголіс-Едельман
Ружа Хайкус Психічна
криза в
педіатричному
відділенні
Йоанна Сасс-Гус
Увага, криза! - про
психічне здоров'я
дітей та підлітків
модерування: Марта
Войтас, ФДДС

Перерва
Пленарна сесія
Безпека дітей у кризі біженства
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