Przemoc wśród młodzieży. Między rodziną a instytucją.

III Ogólnopolskie Forum Dobrych Praktyk

Forum stanowi przestrzeń wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie profilaktyki i interwencji przemocy, której
zarówno ofiarą jak i sprawcą jest młodzież. Głównym celem działania jest udoskonalanie narzędzi i metod pracy z
dziećmi i młodzieżą oraz służbami integracji społecznej i nauczycielami.
Inspiracją do zorganizowania forum jest Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu
dzieci i młodzieży prowadzona co roku na całym świecie w pierwszych dniach listopada. Autorem inicjatywy
jest szwajcarska organizacja pozarządowa zajmująca się prawami kobiet i dzieci – Women’s World Summit
Foundation. W Polsce kampanię koordynuje Fundacja po DRUGIE, która od 2014 roku promuje tę
inicjatywę wśród licznych podmiotów pracujących z dziećmi i młodzieżą.
Wydarzenie jest skierowane do wszystkich osób, które w teorii lub praktyce zajmują się dziećmi, młodzieżą, pracą z
rodziną.
Istotnym elementem tegorocznego forum będzie skoncentrowanie uwagi Uczestników na nowoczesnych narzędziach z
zakresu profilaktyki i interwencji przemocy – m.in. realizowanego przez Fundację po DRUGIE programu mieszkań
treningowych i alternatywnego zakwaterowania dla młodzieży i młodych dorosłych w kryzysie bezdomności oraz programu
edukacyjnego opierającego się na doświadczaniu przez młodzież rodzicielstwa.
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dr hab. Irena Pospiszyl
Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

CZĘŚĆ PIERWSZA
Komu potrzebne są algorytmy
- czyli jak rozpoznawać przemoc wobec dziecka w rodzinie
dr Ewa Bilska
Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
Logika instytucji i logika życia jednostki
– bariery w oddziaływaniu instytucji na młodego człowieka
Elżbieta Szadura-Urbańska
specjalistka Rzecznika Praw Dziecka
psycholożka w Fundacji po DRUGIE
Cyberprzemoc = (nie)świadomy sprawca, (nie)świadoma ofiara
dr Małgorzata Dziewanowska,
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Małoletni świadek
– jak przesłuchiwać i jak badać małoletnie ofiary przestępstw
Dagmara Maria Boruc
doktorantka Akademii Pedagogiki Specjalnej

CZĘŚĆ DRUGA – dobre praktyki
NOWOCZESNE NARZĘDZIA
PROFILAKTYKI I INTERWENCJI PRZEMOCY
Program mieszkań treningowych i alternatywnego zakwaterowania
dla młodzieży w kryzysie bezdomności – bezpieczna przestrzeń?
Agnieszka Sikora
Fundacja po DRUGIE
Przygotowanie do samodzielności. Młodzież o mieszkaniach
treningowych
Gabriela Matczak
doktorantka Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego

Rzeczywistość działa. Profilaktyka = indywidualne doświadczenie,
refleksja
Małgorzata Sabalska
Fundacja po DRUGIE
Trochę muzyki na dobre praktyki
Paweł Skowroński, wychowawca w MOW Bielice
ZAKOŃCZENIE:
koncert zespołu MOW SQUAD

Wydarzenie jest realizowane w związku z kampanią 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i
młodzieży
Na Mazowszu kampania została dofinansowana ze środków
Samorządu Województwa Mazowieckiego

