
14. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

7 – 8 CZERWCA 2022

OSTROŻNIE – DZIECKO! 
PROFILAKTYKA KRZYWDZENIA MAŁYCH DZIECI

Organizator

Zapraszamy przedstawicieli różnych grup zawodowych, instytucji i środowisk pracujących z dziećmi  
do 6. roku życia oraz ich rodzinami.

ZAPROSZENIE

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę 
zaprasza na 

14. Ogólnopolską Konferencję 

„Ostrożnie – dziecko! 
Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”

Konferencja odbędzie się w dniach 7 – 8 czerwca w formule online.



Celem konferencji jest ukazanie problematyki profilaktyki krzywdzenia małych dzieci w szerokim kontekście, obejmującym 
zarówno najnowszą wiedzę naukową, przemiany społeczno-obyczajowe, jak i wyzwania codziennej pracy z rodzinami  
i dziećmi. Podobnie jak w poprzednich latach, odniesiemy się do aktualnych problemów związanych z rodzicielstwem 
oraz rozwojem dziecka i opieką nad nim w okresie wczesnego dzieciństwa. Poruszymy kwestie związane z identyfikacją 
czynników ryzyka i czynników ochronnych krzywdzenia małych dzieci, metodami pracy z rodzinami ryzyka oraz dobrymi 
praktykami w zakresie ochrony małych dzieci przed przemocą. 

TEMATY SESJI I WYKŁADÓW:

• Standardy ochrony dzieci w obliczu kryzysu humanitarnego

• Symptomy zaburzeń przywiązania a całościowe zaburzenia rozwoju

• Różne formy opieki instytucjonalnej nad dziećmi z perspektywy potrzeb małego dziecka

• Wpływ traumy wczesnodziecięcej na funkcjonowanie układu nerwowego 

• Wyzwania współczesnego ojca i stereotypowe postrzeganie ojców w różnych środowiskach

• Budowanie rezyliencji u małego dziecka

• Mentalizacja w pracy z rodziną z małym dzieckiem na przykładzie grupy terapeutycznej „Rodzic jako latarnia morska”

• Niebezpieczne zachowania rodziców w sieci: sharenting, oversharenting i troll parenting

• Psychologiczne, fizjologiczne, rozwojowe i społeczne uwarunkowania zaburzeń i trudności związanych z jedzeniem  
 i karmieniem małych dzieci 

• Współczesne modele rodzicielstwa, źródła wiedzy, inspiracje i autorytety, mające wpływ na postawy rodzicielskie  
 i wychowywanie dzieci

• Rodzicielstwo dziecka z niepełnosprawnością

• Praca grupowa z kobietami doświadczającymi depresji poporodowej

Wykłady w języku angielskim będą tłumaczone na język polski, a dodatkowo wszystkie sesje konferencyjne będą 
tłumaczone na język migowy.
 
Udział w konferencji można zgłaszać do 6 czerwca 2022 r. 

Szczegółowy program wydarzenia oraz zapisy dostępne są na platformie edukacyjnej FDDS.

Tegoroczna konferencja odbędzie się w formule online, dzięki czemu mogą Państwo wziąć w niej udział korzystając  
z dowolnego urządzenia z zainstalowaną przeglądarką internetową. Link do wydarzenia otrzymają Państwo mailowo  
w dniu poprzedzającym konferencję.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Będziemy jednak wdzięczni za przekazywanie darowizn, które pozwolą nam pomagać dzieciom i dbać o ich bezpieczeństwo. 
Każda darowizna to realna pomoc dla dzieci doświadczających przemocy i krzywdzenia. Dziękujemy!

fdds.pl/wspieraj-nas

www.edukacja.fdds.pl, email: edukacja@fdds.pl

https://edukacja.fdds.pl/course/index.php?categoryid=25&m=06&y=2022&calendar=0
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