
12. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

WARSZAWA, 12 CZERWCA 2019 r.

OSTROŻNIE – DZIECKO! 
PROFILAKTYKA KRZYWDZENIA MAŁYCH DZIECI

ZAPROSZENIE
Fundacja 

Dajemy Dzieciom Siłę, 
Prezydent m.st. Warszawy 

oraz 
Zakład Zdrowia Publicznego  

Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego 

serdecznie zapraszają na 

12. Ogólnopolską Konferencję 

„Ostrożnie – dziecko! 
Profilaktyka 
krzywdzenia 

małych dzieci”, 

która odbędzie się 
12 czerwca 2019 r. 

w Centrum Dydaktycznym 
Warszawskiego Uniwersytetu 

Medycznego, 
przy ul. Księcia Trojdena 2a 

w Warszawie.

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Organizatorzy zapewniają przerwy kawowe, lunch oraz zestaw materiałów.

Serdecznie zapraszamy!

Prosimy o zgłoszenie swojego udziału w konferencji do 31 maja 2019 r. poprzez platformę edukacyjną FDDS

Liczba miejsc jest ograniczona.
Kontakt w sprawie rejestracji: pomoc.edukacja@fdds.pl, tel. (22) 616 02 68.

Organizatorzy: Projekt współfinansuje:

https://www.edukacja.fdds.pl/?link=16132 


Centrum Dydaktyczne
Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego

wejście

WSTĘPNY PROGRAM

Konferencja poświęcona będzie problematyce zapobiegania przemocy i zaniedbaniu małych dzieci, w tym wsparciu 
rodziców w trudnych sytuacjach. Podczas konferencji uczestnicy będą mogli wziąć udział w sesjach wykładowych, 
warsztatowych i panelach dyskusyjnych prowadzonych przez polskich i zagranicznych ekspertów.

 9:00-10:40 Powitanie 
  Jak odróżnić alienację rodzicielską od uzasadnionego odrzucenia jednego z rodziców? 
  Karen Woodall, Nick Woodall (Family Separation Clinic, Londyn)

10:40-11:00  Przerwa kawowa

11:00-12:30  Sytuacja dziecka rozstających się rodziców a opieka naprzemienna

12:30-13:20  Przerwa na lunch

13:20-14:50

14:50-15:10  Przerwa kawowa

15:10-16:40

Konflikt w rodzinie 
i oskarżenia 
o wykorzystywanie 
seksualne dziecka

Sytuacja małych dzieci 
w opiece zastępczej

Gdy jedzenie 
staje się problemem 
- zaburzenia żywienia 
u małych dzieci

Dziecko poznaje świat 
– doświadczanie ciała 
i ruchu

High Need Baby, 
High Need Toddler, 
wymagające dziecko…

Być rodzicem dziecka 
z niepełnosprawnością 
– dylematy i wyzwania

Depresja okołoporodowa 
– kryzys tożsamości 
i odkrywanie nowego 
„ja” kobiety

Wyboista droga do 
rodzicielstwa – sytuacja 
dzieci i rodziców po 
leczeniu niepłodności
lub
Parents as partners – 
praca z parami na rzecz 
współpracy rodzicielskiej

*Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie konferencji
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