
      IX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA 
OSTROŻNIE – DZIECKO! 
PROFILAKTYKA KRZYWDZENIA MAŁYCH DZIECI
           8 KWIETNIA 2016 r.
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Udział w konferencji jest bezpłatny.

Za udział w konferencji można otrzymać punkty edukacyjne.
Organizatorzy zapewniają przerwy kawowe, 
lunch oraz zestaw materiałów.

Serdecznie zapraszamy!

Prosimy o zgłoszenie swojego udziału w konferencji 
do 25 marca 2016 r., poprzez rejestrację na stronie: 
www.edukacja.fdn.pl/konferencje/ostroznie-dziecko-profilaktyka-
krzywdzenia-malych-dzieci-warszawa-8-kwietnia-2016.php 

Liczba miejsc jest ograniczona.

Kontakt w sprawie rejestracji:
Katarzyna Smolińska
22 616 16 69, 
katarzyna.smolinska@fdn.pl

Mapka dojazdu:
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Fundacja Dzieci Niczyje, Prezydent m.st. Warszawy oraz Zakład Zdrowia 
Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego serdecznie zapraszają na

IX Ogólnopolską Konferencję 

„Ostrożnie – dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”

 
która odbędzie się 8 kwietnia 2016 r. w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego, przy ul. Księcia Trojdena 2a w Warszawie.

Konferencja poświęcona będzie problematyce zapobiegania przemocy 
i zaniedbaniu małych dzieci, w tym wsparcia rodziców w trudnych sytuacjach.

Podczas konferencji uczestnicy będą mogli wziąć udział w sesjach wykładowych 
prowadzonych przez polskich i zagranicznych ekspertów.

Organizatorzy:

Finansowanie:

Patronat honorowy:

Patronat medialny:

Rodzina jak 
drużyna – jak 
pracować  
z rodzinami 
wielodzietnymi  
–  Marlena 
Trabińska-Haduch, 
Joanna Fejfer 
Szpytko. 

Małe dzieci  
i technologie  
–  Ewa 
Dziemidowicz, 
Łukasz Wojtasik

Budowanie 
i wspieranie 
poczucia 
niezależności  
i autonomii  
u rodziców małych 
dzieci –  Monika 
Ciechomska

Program Świetliki  
–  Adrian Drdzeń

Idzie rak-nieborak  
–  czyli jak 
rozmawiać  
z dziećmi, gdy 
rodzic ma raka  
– Marta Rusek 

Rola lekarza 
dentysty  
w rozpoznawaniu 
przemocy wobec 
dzieci  
–  Maciej Michalak

Rola lekarzy  
w zapobieganiu 
zaniedbaniom 
medycznym  
–  dr Aneta Nitsch 
Osuch

Wstępny program IX Ogólnopolskiej Konferencji 
Ostrożnie – dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci, 

8 kwietnia 2016 r.

9:00-10:40 Powitanie
Krzywdzenie małych dzieci: skala, przyczyny, konsekwencje 
– prof. Marinus van IJzendoorn (Holandia)

10:40-11:00 Przerwa na kawę

11:00-12:30 Pomoc dzieciom rodziców osadzonych w zakładach karnych w Norwegii 
– Kjersti Holden (Norwegia)
Doświadczenia w pracy z matkami osadzonymi z dziećmi na przykładzie 
zakładu karnego w Krzywańcu –  Ewelina Adamska, Diana Owsianka

12:30-13:20 Przerwa na lunch

13:20-14:50 Współpraca 
interdyscyplinarna 
w ochronie dziecka 
– doświadczenia 
z Lokalnego 
Systemu Profilaktyki 
Krzywdzenia Małych 
Dzieci w Warszawie 
–  Karolina Mazurczak, 
Justyna Podlewska, 
Joanna Dolińska-Dobek

Metoda 3i - intensywny 
program pomocy 
terapeutycznej dla 
dzieci z autyzmem 
oparty na zabawie 
terapeutycznej.  
–  Urszula Srzednicka 

Obserwacja niemowląt 
–  Katarzyna Niemczuk 

Depresja poporodowa 
i jej wpływ na jakość 
macierzyństwa  
–  dr Krzyżanowska 
Zbucka 

Depresja rodzica  
a rozwój dziecka  
–  dr Cezary Żechowski 

14:50-15:10 Przerwa na kawę 

15:10-16:40


