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18.10 (wtorek) 
 

Sesja plenarna 9.15 – 10.45 
 
Co się sprawdza w przeciwdziałaniu wykorzystywaniu seksualnemu dzieci?  
 
Rodzice jako obrońcy: Ponowne zredefiniowanie zapobiegania wykorzystywaniu seksualnemu dzieci  –    
dr Julia Rudolph, University of Greenwich, Wielka Brytania 
 
Wykorzystywanie seksualne dzieci (Child Sexual Abuse – CSA) po dzień dzisiejszy stanowi problem 
dotykający dzieci na całym świecie oraz powodujący niezliczone negatywne konsekwencje, zarówno  
w życiu osobistym, rodzinnym, jak i społecznym. Do tej pory prewencja pierwotna koncentrowała się 
niemal wyłącznie na edukacji dzieci, ucząc je rozpoznawania propozycji seksualnych, opierania się im,  
a także sposobów zgłaszania  wiktymizacji za pośrednictwem programów szkolnych. Mimo szerokiego 
poparcia edukacja dzieci nie posiada jednak solidnych podstaw teoretycznych, co w efekcie prowadzi do 
powstawania pytań o jej skuteczność oraz adekwatność. Zaangażowanie rodziców w zapobieganie CSA 
jest ograniczone, a ich rola sprowadza się do roli wychowawcy. Badania ukazują, że wielu rodziców unika 
uczenia swoich dzieci specyfiki wykorzystywania seksualnego, preferując omawianie zagrożeń 
związanych z ryzykiem uprowadzenia. Teorie Komisji ds. Wykorzystywania Seksualnego  
i Przestępczości, a także dowody na czynniki ryzyka CSA oraz proces nadużyć poza tym, że stanowią 
„mapę drogową” interwencji, to także ukazują, że rodzice/opiekunowie są kluczowymi podmiotami  
w zapobieganiu CSA. Dlatego ich rola powinna ulec redefinicji i przebiegać dwutorowo: 1. Poprzez 
tworzenie bezpieczniejszego środowiska oraz 2. Poprzez wspieranie dobrego samopoczucia dziecka. 
Program „Rodzice jako obrońcy" (Parents as Protectors - PaP) jest ukierunkowany właśnie na te dwie 
ścieżki poprzez włączenie jednosesyjnego modułu (uczącego rodziców o tworzeniu bezpiecznych 
środowisk) do istniejących programów rodzicielskich opartych na dowodach naukowych 
(wzmacniających dobrostan dziecka poprzez pozytywne wychowanie). Co więcej, PaP wykorzystując 
animacje cyfrowe, przedstawia typowe scenariusze rodzinne, które mają pomóc rodzicom  
w identyfikacji oraz reagowaniu na sygnały ostrzegawcze CSA. Niniejsze wystąpienie przedstawi 
podstawy dowodowe do ponownego przemyślenia edukacji dzieci jako profilaktyki. Ponadto zwróci 
uwagę na istotność zaangażowania rodziców/opiekunów poprzez tworzenie bezpieczniejszych 
środowisk, pozytywnego rodzicielstwa bazującego na modelu PaP jako obiecującej alternatywy 
profilaktycznej. 
 
 
Zapobieganie nadużyciom seksualnym wobec dzieci - podejście Protecting Parenting w Fundacji Lucy Faithfull  
–   Emma King, The Lucy Faithfull Foundation 
 
Fundacja Lucy Faithfull poświęca się pracy na rzecz zapobiegania wykorzystywaniu seksualnemu dzieci. 
Prezentacja przedstawi przegląd prac podjętych przez The Lucy Faithfull Foundation w zakresie 
angażowania rodziców/opiekunów w zapobieganie CSA. Prezentacja przedstawi sposoby, w jakie nasza 
infolinia i zasoby internetowe wspierają rodziców/opiekunów, a także jak zapewniamy specjalistyczne 
oceny i interwencje z rodzicami i opiekunami. 
 
 

Sesja równoległa 11.00 – 12.30 
 
Prawo wobec upływu czasu – przedawnienie przestępstw przeciwko dzieciom    
 
Nie tylko kara. Alternatywne sposoby reakcji na przestępstwa przeciwko dzieciom – Katarzyna Katana 
  
Celem wystąpienia jest przestawienie alternatywnych do zmiany wymiaru sankcji karnej lub okresu 
przedawnienia sposobów państwowej reakcji na przestępstwa przeciwko dzieciom. Wystąpienie 
przedstawione jako ostatnie (tj. po wystąpieniach omawiających zasadność wydłużenia okresu 
przedawnienia) ma na celu wyjście poza schemat, że tylko reakcja karna jest jedyną możliwą odpowiedzią 
na przestępstwa przeciwko dzieciom, w tym ryzyko ich przedawnienia i braku poniesienia sankcji przez 
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sprawcę. Autorka omówi jako alternatywy do zmiany ustawy karnej: wprowadzenie analizy śmiertelnych 
przypadków krzywdzenia dzieci, obowiązków z zakresu safeguarding’u dla instytucji pracujących  
z dziećmi oraz państwową kompensatę dla pokrzywdzonych przestępstwem w modelu rozszerzonym – 
tj. na wzór Szwajcarii. 
 
 
Problematyka czasu przedawnienia przestępstw seksualnych przeciwko małoletnim – o postulatach  
Lewicy – Magdalena Biejat 
 
Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności uderzające w dzieci są jednymi z przestępstw 
najciężej karanych w polskim Kodeksie Karnym. Ustawodawca tworząc typy kwalifikowane przestępstw 
seksualnych wobec małoletnich zauważa, że są to czyny szczególnie szkodliwe społecznie. Jednak 
wprowadzenie wyższych wymiarów kar nie przekłada się na zwiększenie dostępu poszkodowanych do 
sprawiedliwości. Ofiary czynów pedofilnych, które latami żyją w traumie, mimo umożliwienia złożenia 
wniosku o ściganie przestępstwa do 30 roku życia, nie decydują się na to ze względu na zbyt wielki 
obciążenie psychiczne związane z doznaną szkodą. Określenie w art. 101 Kodeksu Karnego szczególnej 
formy przedawnień dla przestępstw wymienionych w rozdziale XXV nie zmienia zbyt wiele w sytuacji 
ofiar. Dotychczasowe przepisy doprowadzają do sytuacji, w której termin przedawnienia przestępstw 
przeciwko małoletnim pokrywa się z terminami przedawnienia występków, o których mowa w art. 101 § 
1 Organizacje zajmujące się pomocą osobom dotkniętymi czynami pedofilnymi od lat postulowały zmianę 
przepisów uwzględniającą wydłużenie tego terminu. Postulowała to także Państwowa Komisja do spraw 
wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec 
małoletniego poniżej lat 15. Analizując stan prawny oraz faktyczny Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy 
(Nowej Lewicy i partii Razem) złożył projekt ustawy wprowadzającej zasadę nieprzedawnienia się czynów 
pedofilnych. Zmiana ma dopasować obowiązujący stan prawny do realiów życia i specyfiki spraw 
związanych z przestępstwami przeciwko małoletnim. 
 
 
Pomiędzy racjonalną polityką kryminalną a populizmem penalnym – reakcja prawa karnego na przestępczość 
przeciwko dzieciom –  dr Małgorzata Pyrcak-Górowska, Zakład Bioetyki i Prawa Medycznego UJ 
 
Celem wystąpienia jest zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z polityką kryminalną opartą na 
podwyższaniu sankcji karnych za przestępstwa, wydłużaniu okresu przedawnienia lub wyłączaniu 
przedawnienia za niektóre typy przestępstw. Czy zwiększenie represyjności prawa karnego jest 
skutecznym sposobem zapobiegania przestępczości, w tym przeciwko dzieciom, czy raczej wyrazem 
populizmu penalnego? Jak odróżnić jedno od drugiego? Czy prawo karne oferuje inne instrumenty, przy 
pomocy których można skutecznie zapobiegać przestępczości? 
 
 

Sesja równoległa 11.00 – 12.30  
 
Terapeutyczna praca grupowa z rodzinami z doświadczeniem krzywdzenia  
 
Od rodzica do dziecka, czy od dziecka do rodzica? – obserwacja procesu zmian w toku rozwoju psychicznego 
dziecka, ale i zmian zachodzących w rodzicach podczas trwania opartej na mentalizacji grupy pt.: „Rodzic jak 
latarnia morska” - Karolina Putz, dr Anna Szczepaniak, FDDS 
 
Korzystając ze współczesnej teorii więzi, technik pracy terapeutycznej opartej na mentalizacji 
(Mentalization Based Treatment- MBT) i metafor zaczerpniętych z programu grupowego dla rodziców 
Lighthouse Parenting (Byrne, 2016) opisany zostanie proces stawania się rodzicem oraz związane z nim 
wyzwania i ryzyka. Podczas wystąpienia uwzględniony zostanie cykl uwarunkowań rozwojowych, który 
dotyczy każdego z nas, bowiem każdy z nas był kiedyś dzieckiem. Traumy relacyjne w szczególny sposób 
wywierają wpływ na kształtującą się psychikę dziecka. Czym one są? Jak z nimi pracować? Na te pytania 
spróbujemy odpowiedzieć podczas naszej prezentacji. 
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Grupa terapeutyczna dla rodzin z małymi dziećmi oparta na mentalizacji – Maciej Chodorek, Magda 
Winiarska-Smoczyńska, FDDS 
 
W trakcie wystąpienia podzielimy się doświadczeniem prowadzenia wielorodzinnej, tygodniowej grupy 
terapeutycznej dla rodziców z małymi dziećmi. Przedstawimy koncepcję pracy powstałą w oparciu  
o program Lighthouse oraz Multifamily Theraphy, które zostały opracowane z myślą o rodzinach,  
w których występuje ryzyko krzywdzenia dziecka. Opowiemy o założeniach, korzyściach oraz 
wyzwaniach związanych z tego typu intensywną pracą. 
 

Sesja równoległa 15.00 – 16.30 
 
Nieprawidłowe zachowania seksualne małoletnich – jak możemy im przeciwdziałać? – Anette 
Birgerssen, SkillsClinic, Szwecja 
 
Pracując z młodzieżą, która doświadczyła traumy, która posiada różne diagnozy neuropsychiatryczne, a 
także prezentuje szkodliwe zachowania seksualne, dowiedzieliśmy się, że pomaganie młodzieży w 
utrzymaniu umiejętności po zakończeniu leczenia to ciężka, pełna poświęcenia praca, która musi być 
obecna w każdej godzinie każdego dnia leczenia.  
Młodzież, która doświadczyła traumy, czy to w postaci przemocy fizycznej, seksualnej, czy zaniedbania, 
a także ta, która przejawia szkodliwe zachowania seksualne, często nie ma umiejętności budowania 
zaufanych, prospołecznych relacji (Lisak i Ivan, 1995; Marshall i Marshall, 2000).  Wiemy, że umiejętność 
budowania długotrwałych relacji jest jednym z głównych czynników ochronnych dla dobrego życia (Jones 
et al. 2020). Wiemy również, że poprawa umiejętności relacyjnych pozwala na zwiększenie regulacji 
emocjonalnej i kontroli pobudzenia.   
Aby zająć się brakiem umiejętności nawiązywania relacji w tym samym czasie, co deficytami  
w rozwiązywaniu problemów, regulacji pobudzenia/lęku/emocji, języku i funkcjonowaniu wykonawczym 
(Doucette, 2004; Teicher, et al, 2002) stworzyliśmy program The Wizard Skills.  
Program Wizard Skills opiera się na podejściu Dialectical Behaviour Therapy (DBT), które jest połączone z 
terapeutycznymi interwencjami rekreacyjnymi i ekspozycją interoceptywną, aby dać tym klientom i ich 
personelowi możliwość poprawy umiejętności intrapersonalnych i interpersonalnych (Brown, J. F., 
Brown, M. Z., & Dibiasio, P. ,2013).  
DBT oferuje podejście oparte na mocnych stronach, które bezpośrednio ukierunkowane jest na: 
umiejętności relacyjne, regulację emocjonalną, tolerancję dystresu i świadomość swoich słabości.  
Wykorzystując terapię rekreacyjną, stworzyliśmy aktywny, zabawny, pozytywny i oparty na mocnych 
stronach sposób dotarcia do młodzieży, aktywowania jej i motywowania do podjęcia leczenia.  Często 
młodzież z traumą obawia się aktywności, ponieważ może ona wywołać hipoalienację, hiperalienację  
i objawy traumy, co w dłuższej perspektywie pogarsza objawy PTSD (Post-traumatic stress disorder), 
depresji i ogólnego stanu zdrowia (Tull, 2020). Stosujemy terapię rekreacyjną i mindfulness, aby pomóc 
młodzieży z ekspozycją interoceptywną dla bardziej kompletnego modelu leczenia całej osoby, aby 
zwiększyć regulację emocjonalną i kompetencje (Singh, N. N., et al. 2011).    
DBT buduje fundamenty i pomaga personelowi zachować nieosądzającą perspektywę, która jak się 
okazało, pomaga klientom w lepszej regulacji. Jeśli personel wie, jak radzić sobie z własnymi emocjami  
i jak nie oceniać klientów, wynik wyższego stanu emocjonalnego, konfliktu lub innej trudności jest 
bardziej prawdopodobny jako „moment do nauczenia", zamiast negatywnej sytuacji.  
Terapia rekreacyjna daje personelowi i klientowi indywidualne praktyczne interwencje do pracy nad 
objawami i zachowaniami problemowymi klienta bezpośrednio w codziennym otoczeniu poza grupami  
i salami terapeutycznymi. Jak sprawić, aby umiejętności były widoczne w codziennym otoczeniu? Uczyć 
personel sposobów, aby być rozważnym trenerem, aby uczniowie mogli ćwiczyć i uczyć się  
z prawdziwych momentów w czasie. W trakcie wystąpienia autorka ukaże, w jaki sposób klinicyści oraz 
personel mogą opracować indywidualne plany interwencji -  
z zalecanymi działaniami, które pomagają uczniom radzić sobie, stawiać czoła wyzwaniom i budować 
umiejętności, a także jak personel może uzyskać strategie rozpoznawania sytuacji, w których uczniowie 
mają problemy i być może potrzebują wskazówek lub pomocy w zakresie współregulacji.  
Aby zmienić zachowanie, musimy pracować od podstaw. Nauka nowych umiejętności zajmuje dużo 
czasu, a jeszcze więcej w warunkach domowych. Naszym obowiązkiem jest wykorzystanie RNR w pełni, 
aby zaprojektować nasze interwencje tak, aby pasowały do klienta i jego potrzeb oraz aby umożliwić mu 
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rozwój, wyzwania i ćwiczenia w bezpiecznym środowisku z personelem, który może go poprowadzić  
i nadzorować.    
Sesja ta będzie niezbędnym elementem dla osób pracujących z młodzieżą, która angażuje się  
w szkodliwe zachowania seksualne i przeżywa traumę.  Autorka skupi się na zaprezentowaniu 
wielozmysłowej, aktywnej  
oraz opartej na umiejętnościach terapii.  Wystąpienie łączyć będzie elementy teoretyczne oraz 
praktyczne, co zapewni odbiorcy możliwość poznania nie tylko najlepszych praktyk, a także zdobycia 
umiejętności oraz technik do wykorzystania we własnej praktyce.  
 
 

Sesja równoległa 15.00 – 16.30 
 
Nie tylko mama. Ochronna rola więzi z ojcem 
 
Tata 2022. Wyniki najnowszych badań wśród ojców w Polsce – Joanna Włodarczyk, FDDS 
 
Jak zmieniają się postawy ojców wobec rodzicielstwa i ich udziału w opiece nad dzieckiem? Ile czasu 
spędzają ze swoimi dziećmi i jak to oceniają? Jaki odsetek ojców korzysta z urlopów opiekuńczych 
(ojcowskich i rodzicielskich)? Jakie są powody niekorzystania z nich? Co myślą o planowanym 
wprowadzeniu 9 tygodni urlopu rodzicielskiego tylko dla ojców? Na te pytania znajdą Państwo 
odpowiedzi w mojej prezentacji, zapraszam! 
 
 
Tata równie ważny – o roli ojca w zapewnieniu harmonijnego rozwoju i bezpieczeństwa dzieci –  Renata 
Szredzińska, FDDS 
 
Wychowanie dziecka i zapewnienie mu bezpieczeństwa to odpowiedzialność obydwojga rodziców. 
Tradycyjnie przyjęło się, że w pierwszych miesiącach i latach życia dziecka więcej uwagi poświęca się roli 
mamy, uznając tatę za drugoplanowego opiekuna, niejako „pomocnika”. Tymczasem badania wskazują, 
że pełne zaangażowanie ojców od samego początku życia dziecka sprzyja rozwojowi społeczno-
poznawczemu dziecka, a także zwiększa jego bezpieczeństwo. Wystąpienie poświęcone będzie 
przeglądowi najnowszych badań dotyczących tego zagadnienia. 
 
 
„U taty”, czyli (też) w domu. Co mówią o ojcach dzieci wychowywane w opiece naprzemiennej  –  dr Maria 
Reimann, Interdyscyplinarny Zespół Badań nad Dzieciństwem UW 

Opieka (piecza) naprzemienna to taki model sprawowania opieki po rozstaniu rodziców, w którym dziecko 
mieszka porównywalną ilość czasu na zmianę w domu matki i w domu ojca. „Porównywalna ilość czasu” 
dla niektórych badaczek i badaczy oznacza podział pół na pół, według innych o opiece naprzemiennej 
można mówić, kiedy dziecko mieszka z jednym z rodziców siedemdziesiąt, a z drugim trzydzieści procent 
czasu. Ten model podziału opieki jest coraz bardziej popularny wśród rozstających się par w Europie 
(najwięcej, około 30% dzieci rozwiedzionych rodziców, mieszka w ten sposób w Belgii i w Szwecji),  
a także – choć brak tutaj dokładnych danych – w Polsce. Od marca 2021 roku prowadzę badania wśród 
dzieci wychowujących się w opiece naprzemiennej w Polsce. W swoim wystąpieniu chciałabym 
opowiedzieć, co dzieci, z którymi rozmawiałam, myślą o życiu w dwóch domach i jak opowiadają o swoich 
ojcach i relacjach z nimi. Większość moich rozmówczyń i rozmówców twierdzi, że w domu mamy i domu 
taty czuje się równie „u siebie”, a jako główną zaletę opieki naprzemiennej wymienia fakt, że umożliwia 
ona bycie równie dużo i równie blisko z każdym z rodziców. Dzieci i nastolatki, z którymi rozmawiałam, 
mówią o uciążliwościach życia w dwóch domach (wskazując głównie na konieczność ciągłych 
przeprowadzek), jednak dla prawie wszystkich moich rozmówców możliwość zachowania bliskiej, 
codziennej relacji z ojcem jest warta wiążącej się z opieką naprzemienną niewygody. Moje rozmówczynie 
i rozmówcy mówią również o tym, że dom mamy i dom taty różnią się między sobą (np. w jednym mieszka 
nowa rodzina mamy/taty, a w drugim jest się samemu z rodzicem), podobnie jak relacje z każdym  
z rodziców (z mamą można porozmawiać o „kobiecych sprawach”, tata chętniej zgadza się na nocowanie 
koleżanek) i że ta różnorodność jest dla nich źródłem radości. 
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Sesja równoległa 16.45 – 18.15 

 
Systemy ochrony dzieci w wybranych krajach  
 
Między rodziną a pieczą zastępczą. Polski model  –  dr Magdalena Szafranek, ISNS UW 
 
Sformalizowanie praw dziecka stało się możliwe dzięki postępowi legislacyjnemu dotyczącemu dzieci, 
lepszemu zrozumieniu procesu rozwoju dziecka, wzmocnieniu humanistycznego podejścia do jednostki 
oraz postępowi w dziedzinie realizacji praw człowieka. Analizując proces budowania ochrony prawnej 
dziecka i zabezpieczenia jego dobra, należy zauważyć, że akceleratorem zmian dla tworzenia ram 
prawnych była ochrona dzieci przed krzywdą i nadmierną eksploatacją. Innymi słowy, ochrona 
podstawowego interesu dziecka, jakim jest jego ogólne bezpieczeństwo, pozwoliła na rozwój ochrony 
prawnej w szerokim spektrum obszarów, takich jak np. prawo do zachowania tożsamości, prawo do 
wyrażania swoich poglądów, prawo do wolności, myśli, sumienia i wyznania. Celem wystąpienia jest 
omówienie procesu kodyfikacji i zmian, jakim podlegało polskie prawo rodzinne po 1945 r., poprzez 
współczesne regulacje dotyczące kwestii władzy rodzicielskiej i prawa do kontaktu z osobą bliską, aż po 
rozwiązania dotyczące umieszczenia dziecka poza rodziną zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej z 2010 r. 
 
 

Sesja równoległa 16.45 – 18.15 
 
Wymiar Sprawiedliwości Przyjazny Dziecku  
 
Jaki jest, a jaki powinien być wymiar sprawiedliwości przyjazny dziecku – Justyna Podlewska, FDDS, Zofia 
Branicka, Fundacja Court Watch Polska, dr Grzegorz Wrona 

Od 30 lat Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę prowadzi działania na rzecz zapewnienia praw dzieciom 
pokrzywdzonym przestępstwem uczestniczącym w postępowaniu. Prowadzimy kampanie społeczne, 
najnowsza to „Wysoki sądzie zobacz mnie”, pierwszy w Polsce przyjazny pokój przesłuchań był w naszej 
placówce na ulicy Walecznych  
w Warszawie, a obecnie znajduje się w Centrum Pomocy Dzieciom (ul. Przybyszewskiego). Szkolimy, 
edukujemy, działamy na rzecz zmiany prawa. Sesja będzie poświęcona refleksji na temat przyjazności 
wymiaru sprawiedliwości. Co oznacza ten przymiotnik? Czy zapisane w kodeksach rozwiązania, również 
dobre rozwiązania, wystarczają, aby nazwać go przyjaznym czy potrzeba czegoś więcej? Mecenas 
Grzegorz Wrona zaprezentuje wystąpienie osadzające przyjazny wymiar sprawiedliwości  
w uregulowaniach międzynarodowych. Pani Zofia Branicka przedstawi, na podstawie badań Fundacji 
Court Watch Polska wnioski z raportu dotyczące działań wymiaru sprawiedliwości w odniesieniu do 
dzieci pokrzywdzonych przestępstwem znęcania się. Justyna Podlewska zaprezentuje działania 
podejmowane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę w ostatnich dwóch latach w zakresie realizacji 
projektu „Wymiar sprawiedliwości Przyjazny Dziecku”, finansowanego z programu „Aktywni Obywatele” 
– Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. 
Zaprezentowane na sesji informacje, działania, jak również narzędzia pomogą Państwu współtworzyć  
w swoim obszarze działań wymiar sprawiedliwości przyjazny dziecku. 

 

19.10 (środa) 
 

Sesja plenarna 9.00 – 10.30 
 
Doświadczenia traumatyczne a rozwój dzieci  –  dr Krzysztof Szwajca, Klinika Psychiatrii i Psychoterapii 
Katedry Psychiatrii UJ CM 
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Od miesięcy trwa barbarzyńska inwazja Rosji w Ukrainie. Dla większości z nas nie jest już tak ważna, jak 
na początku. Ale naszymi sąsiadami stały się uchodźcze rodziny, dla których traumatyczne doświadczenia 
mogą nigdy się nie skończyć. Doświadczyły one ogromu utrat – utraciły domy, przedmioty, swojskość 
codziennego życia, poczucie, że świat jest raczej bezpieczny i przewidywalny. Jednak co ważniejsze, 
poważne traumy wpływają na rodziny, ich spójność, jakość opieki nad dziećmi i ich zdrowie psychiczne. 
Rodziny po traumie to często małe, izolowane „wyspy” na burzliwym oceanie niebezpiecznego świata ze 
specyficznymi charakterystykami  
i trudnościami. Wiedza o „zarażaniu” traumą osób bliskich czy jej międzygeneracyjnej transmisji rozwija 
się od lat 60. XX w. Wydaje się jednak, że w Polsce zbyt słabo jest rozpowszechniona. Znamy raczej 
indywidualne reakcje na traumę, konstrukt PTSD czy złożonego PTSD. Mało wiemy o funkcjonowaniu 
rodzin zmienionych przez uraz. Doświadczenie rodzin uchodźczych, któremu jako profesjonaliści 
będziemy towarzyszyć, jest po części specyficzne (traumy wojenne, trudy życia w obcym kraju, rodziny 
tworzone głównie przez straumatyzowane, zapracowane matki z dziećmi), a po części podobne do innych 
straumatyzowanych populacji. 

 

Sesja równoległa 10.45 – 12.15  
 
Kiedy język może stać się przemocą? Problem krzywdzenia dzieci w przekazach medialnych.  
 
Językowy obraz dziecka – neutralizacja, akceptacja i polemika w komunikacji prywatnej i publicznej  –  dr hab. 
Paweł Nowak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

Każdy język naturalny interpretuje otaczającą ludzi rzeczywistość według określonych reguł, schematów  
i szablonów stworzonych przez kulturę, w której funkcjonuje dana społeczność. Efektem tych działań jest 
językowy obraz świata utrwalony w świadomości użytkowników języka i przekazywany przez nich  
w trakcie codziennej komunikacji międzyludzkiej. Ta interpretacja jest oparta na wielu mechanizmach 
językowych, które mogą osłabiać lub wzmacniać zarówno negatywną, jak i pozytywną ocenę każdego 
zjawiska. Jednym z tych na różne sposoby obecnym w każdym społeczeństwie aktem przemocy wobec 
dzieci jest przemoc seksualna. Nie ma przypadku w tym, że dziecko jest rodzaju nijakiego, ponieważ od 
zarania dziejów kultury nakładały na dziecko tabu seksualne i traktowanie go jak kobietę czy mężczyznę 
było przestępstwem. Dopiero wiek XX i XXI, a w niektórych społecznościach także wieki wcześniejsze 
zneutralizowały ten zakaz, co spowodowało, że i w komunikacji niewerbalnej i w języku dziecko zaczęto 
seksualizować, traktować jak „małego dorosłego”, zmieniać sposób wychowania i mówienia o dzieciach. 
Na skutek różnych -izmów interpretacja świata w języku stała się coraz bardziej ideologiczna, a jak temu 
przeciwdziałać przez neutralizację i polemikę pokażę  
w swoim wystąpieniu. 

 

Co potrzebujemy zmienić w narracji o problemie wykorzystywania seksualnego dzieci? –  Marta Skierkowska, 
FDDS 

Komunikacja i język mają decydujące znaczenie w działaniach na rzecz respektowania, ochrony i realizacji 
praw dziecka. Słowa mogą ranić, bagatelizować i trywializować naturę przemocy. Mogą też oddawać 
sprawiedliwość i wspierać ofiary. Opisując sytuację wykorzystywania seksualnego, można używać 
wyrazów, które sugerują, że dziecko zgodziło się na krzywdzenie lub takich, których ładunek nie oddaje 
natury i wagi zdarzenia. Dobierając słowa, można stawać po stronie osób pokrzywdzonych lub po stronie 
przemocy. Jak więc mówić, by przeciwdziałać stereotypom i chronić ofiary przed powtórną wiktymizacją? 
Jakich słów nie powinniśmy używać w kontekście komunikacji nt. problemu wykorzystywania 
seksualnego dzieci? Czym je zastąpić? Podczas wystąpienia przedstawione zostaną wybrane Wytyczne 
Dotyczące Terminologii w Dziedzinie Ochrony Dzieci przed Wyzyskiwaniem Seksualnym  
i Wykorzystywaniem Seksualnym opracowane przez międzynarodową organizację ECPAT oraz wnioski 
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dotyczące języka nt. problemu wykorzystywania seksualnego dzieci wynikające  
z wieloletnich doświadczeń Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. 

Sesja równoległa 10.45 – 12.15 

Przesłuchiwanie małych dzieci pokrzywdzonych przestępstwem –  Olöf Asta Farestveit, The National 
Agency for Children and Families, Islandia 

Prezentacja będzie dotyczyła wywiadu kryminalistycznego małych dzieci, które są ofiarami 
wykorzystywania seksualnego lub przemocy fizycznej. Przesłuchanie małych dzieci w sposób 
profesjonalny zapewnić może uzyskanie jak najlepszych informacji od dziecka w sprawach karnych. 
Dzieci, a zwłaszcza małe dzieci mają trudności z ujawnieniem informacji o nadużyciach. Czynnikami 
utrudniającymi mogą być czynniki związane  
z rodziną lub sprawcą. Małe dzieci mogą wykazywać postawę niechęci oraz odmawiać pójścia do pokoju 
przesłuchań.  Ważne jest, aby osoba przeprowadzająca wywiad podeszła do dziecka w sposób przyjazny 
dla niego i zastosowała najlepszą możliwą technikę jego przesłuchania, ponieważ wywiad może być 
jedynym dowodem  
w postępowaniu karnym.  Dzieci będące ofiarami przestępstw wykazują wiele uczuć, a większość z nich 
odczuwa silny niepokój podczas przesłuchania lub nawet przed przesłuchaniem. Jest to bardzo ważna 
kwestia do zbadania. W trudnych przypadkach, gdy dziecko jest niechętne lub wykazuje niepokój, ważne 
jest, aby rozpocząć wywiad we właściwy sposób. Niektóre dzieci doznały wielokrotnego maltretowania 
w różnych zdarzeniach. Zatem różny jest sposób prowadzenia wywiadu z dziećmi, które doświadczają 
pojedynczych lub wielokrotnych nadużyć. Ważne jest, aby używać pamięci przypominającej, która może 
być wywołana niebezpośrednimi, otwartymi pytaniami i jak najbardziej opóźniać używanie pamięci 
rozpoznawczej, ponieważ może ona stanowić ryzyko skażenia dla najmłodszych dzieci. Małe dzieci mogą 
być podatne na sugestię, jeśli zadaje się im pytania w sposób sugerujący lub jeśli zadaje się im pytania  
z odpowiedziami tak/nie. Osoba przeprowadzająca wywiad musi posiadać wiedzę na temat rozwoju 
dzieci i odczytywać jego zachowanie w trakcie wywiadu. Ważne jest, aby zwracała uwagę na język ciała 
i zachowanie fizyczne dzieci, szczególnie podczas przeprowadzania wywiadu z małymi dziećmi. Protokół 
wywiadu jest kluczowym elementem wraz z dobrze wyszkolonym ankieterem, który pozwala uzyskać jak 
najlepsze informacje od małego dziecka.  
 
 

Sesja równoległa 15.00 – 16.30 
 
Kurator procesowy w ochronie praw dziecka pokrzywdzonego przestępstwem –  dr Marta Flis-
Świeczkowska, FDDS, Agnieszka Gorczyńska,  Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Oliwa w Gdańsku, Joanna 
Łaguna, Sąd Okręgowy  
w Gdańsku, Olga Trocha, Kancelaria radcy prawnego 
 
Panel ma charakter dyskusyjny i stanowi on kontynuację tematyki związanej z reprezentacją małoletniego 
pokrzywdzonego w postępowaniu karnym, która została poruszona podczas ubiegłorocznej Konferencji, 
spotykając się z pozytywnym odzewem z wielu stron. Podczas panelu zaproszone Prelegentki: sędzia –  
Joanna Łaguna, prokurator – Agnieszka Gorczyńska, radca prawny – Olga Trocha oraz radca prawny – 
Marta Flis-Świeczkowska, będące przedstawicielkami różnych zawodów prawniczych, mające z tego 
tytułu różną perspektywę, dzieląc się swą wiedzą i doświadczeniami, skoncentrują się na problemach,  
z jakimi w praktyce spotykają się w związku z działalnością kuratorów procesowych. W ramach panelu 
postaramy się zdiagnozować źródła problemów wiążących się z funkcjonowaniem instytucji kuratora 
procesowego, a przede wszystkim rozważyć i przeanalizować, jakiego rodzaju rozwiązania są wskazane 
lub konieczne, by reprezentacja praw dzieci w procesie karnym była bardziej efektywna i w sposób 
możliwie szeroki gwarantowała należytą ochronę ich praw. 
 
 

Sesja równoległa 15.00 – 16.30 
 
Klaps to przemoc  
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Postawy Polaków wobec stosowania kar fizycznych –  Katarzyna Makaruk, FDDS 
 
W 2022 roku Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę już po raz kolejny postanowiła zbadać postawy Polaków 
wobec kar cielesnych. Badanie zostało zrealizowane w schemacie mieszanym – składało się z ankiety na 
ogólnopolskiej próbie dorosłych Polaków oraz zogniskowanych wywiadów grupowych z rodzicami dzieci 
do 12 r.ż. Od ponad dekady systematycznie wzrasta odsetek zdecydowanych przeciwników stosowania 
kar fizycznych. W ostatnich latach nastąpił też wyraźny wzrost osób popierających prawny zakaz 
stosowania kar fizycznych. Najczęściej stosowaną metodą dyscyplinowania dziecka z użyciem siły było 
karcenie go klapsem. Główna przyczyna takiego zachowania to silne zdenerwowanie rodziców. 39% 
badanych zetknęła się z sytuacją fizycznego krzywdzenia dziecka. Znaczna część świadków pozostała 
wobec tych zachowań bierna. 
 
 
Różne ścieżki, jeden cel – o roli interwencji na rzecz ochrony dziecka krzywdzonego – Paulina Masłowska, 
FDDS 
 
Interwencja prawna to powiadomienie organów o krzywdzeniu dziecka. Zakłada podejmowanie działań 
zgodnie z najlepszym interesem dziecka i współpracę służb zaangażowanych w ochronę dziecka 
krzywdzonego. Podstawowym celem interwencji jest zatrzymanie krzywdzenia i zapewnienie 
bezpieczeństwa dziecku poprzez szybką i skuteczną reakcję. Przepisy prawa zawierają ramowe schematy 
postępowania interwencyjnego, jednak każda sytuacja jest inna. Podejmując interwencję, należy wziąć 
pod uwagę wyjątkowość każdego przypadku  
i konieczność dostosowania działań interwencyjnych do jego specyfiki. Celem niniejszego wystąpienia 
jest przybliżenie narzędzi w zakresie interwencji prawnej, które przewidują: ścieżka karna, cywilna oraz 
procedura Niebieskie Karty. 
 
 
REAGUJ! – dlaczego i jak reagować na krzywdzenie dzieci – Łukasz Wojtasik, FDDS 

Reagowanie na krzywdzenie dzieci w przestrzeni publicznej, w domu, czy w instytucji jest kluczowe dla 
przerwania przemocy i udzielenia dziecku wsparcia. Może mieć wpływ na dobrostan, bezpieczeństwo  
i przyszłość dziecka. Może rozładować negatywne emocje krzywdzących osób, zachęcić je do refleksji 
nad swoim zachowaniem i spowodować zmianę. Reakcją może być zwrócenie uwagi, rozmowa czy 
powiadomienie odpowiednich służb. Tymczasem niemal połowa dorosłych świadków przemocy wobec 
dzieci nie reaguje. Część z nich reakcje traktuje jako nieuprawnioną ingerencję w sprawy rodziny, inni 
mają potrzebę działania, ale nie wiedzą jak je podjąć. Naprzeciw zmianie tej sytuacji wychodzi nowa 
kampania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę „Reaguj!”. W serii przekazów medialnych zwraca ona uwagę na 
rolę świadków krzywdzenia dzieci, powinność reagowania. Na stronie kampanii reaguj.fdds.pl oraz w serii 
materiałów towarzyszących organizatorzy tłumaczą, dlaczego reagowanie jest ważne i jak je realizować. 

 
Sesja równoległa 15.00 – 16.30 

 
Sesja im. Aliny Margolis-Edelman  
 
Kryzys psychiczny na oddziale pediatrycznym – Róża Hajkuś  
 
Z jakiego powodu dzieci w kryzysie psychicznym trafiają na oddział pediatrii? Na jaką pomoc mogą tam 
liczyć? Na co zwracać uwagę, by temu zapobiec? Omówienie problemu z perspektywy lekarki dyżurnej 
oddziału pediatrii. 
 
 
Uwaga Kryzys! – o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży –  Joanna Sass-Gus, Fundacja Słonie na Balkonie 
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Wystąpienie koncentruje się wokół zagadnień związanych ze zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży 
oraz sposobach wsparcia dzieci w powrocie do równowagi i stabilności emocjonalnej. Wystąpienie 
odpowiada na pytania o to, czym jest zdrowie psychiczne? Co ma wpływ na jego utrzymanie, co świadczy 
o trudnościach  
w obszarze zdrowia psychicznego? Co dorośli mogą zrobić, aby pomóc dziecku utrzymać równowagę 
życiową lub przywrócić utracone zdrowie? Podczas wystąpienia poruszone zostaną także kwestie 
związane z kierunkami pracy oraz dostępną pomocą psychologiczną dla dzieci i młodzieży 
doświadczającej kryzysu emocjonalnego. 
 

Sesja równoległa 16.45 – 18.15 
 
Bezpieczeństwo dzieci w kryzysie uchodźczym – Julia Durska, UNICEF Emergency Response Office  
in Poland, Agata Kołodziej, Fundacja Ocalenie, Beata Kulig, Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce  
w Polsce”, Izabela Zabielska, Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie 
 
Kryzysy humanitarne związane z wojnami stwarzają dla dzieci szereg zagrożeń: od krzywdzenia ze strony 
bliskich dorosłych, którzy sami mierzą się w takich sytuacjach z wieloma wyzwaniami i wysokim 
poziomem stresu, po przemoc i wykorzystanie ze strony osób trzecich, które wykorzystują trudne 
położenie dziecka i niższy poziom ochrony i uważności ze strony jego opiekunów. Brakuje precyzyjnych 
danych, jaki odsetek dzieci uchodźczych doświadcza krzywdzenia ze strony bliskich dorosłych czy osób 
trzecich. Różne badania wskazują jednak, że jest on bardzo wysoki – nawet do 54% dzieci  
z doświadczeniem uchodźczym pada ofiarą przemocy, w tym 20% dzieci doznaje wykorzystywania 
seksualnego.  Szczególnie narażone na krzywdzenie są dzieci bez opieki. Jak obecnie wygląda kwestia 
bezpieczeństwa dzieci uchodźczych w Polsce w różnych momentach ich drogi i pobytu? Które  
z aktualnych rozwiązań są skuteczne, a jakie wymagają wdrożenia, wzmocnienia lub modyfikacji? Jakie 
sytuacje są szczególnie alarmujące i potrzebują szybkiego działania ze strony państwa i społeczeństwa? 
 
 
 
 


