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Konferencja Centrum Pomocy Dzieciom 
Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę
DZIECKO DOŚWIADCZAJĄCE TRAUMY 
Gdańsk, 30 marca 2022 r. 

Wydarzenie w ramach projektu współfinansowanego ze środków programu Prawa, Równość  
i Obywatelstwo na lata 2014-2020 Unii Europejskiej, zgodnie z umową nr 856665  
— Barnahus Poland 

Konferencja współfinansowana ze środków Miasta Gdańska i Fundacji Drzewo i Jutro. 

 
 

Konferencja pod honorowym patronatem:  

Marszałka Województwa Pomorskiego, 
Prezydenta Miasta Gdańska 
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 
Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku 

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę jest organizacją pozarządową, która kompleksowo  
zajmuje się problematyką przemocy i wykorzystywania seksualnego dzieci. Od ponad 30 lat 
chronimy dzieci przed przemocą i wykorzystaniem seksualnym. Zapewniamy dzieciom i ich 
opiekunom wsparcie, profesjonalną pomoc psychologiczną i prawną. Uczymy dorosłych, jak 
mądrze i skutecznie reagować na przemoc wobec dzieci oraz co robić, gdy podejrzewają, że 
dziecko jest krzywdzone. Wspieramy i angażujemy rodziców by wychowywali dzieci z mi-
łością i szacunkiem. Wpływamy na polskie prawo, by jak najlepiej chroniło interes dziecka. 
Każde dziecko zasługuje na dzieciństwo wolne od przemocy!

 https://fdds.pl/ 
 https://www.facebook.com/DajemyDzieciomSile
 https://www.instagram.com/dajemydzieciomsile/?hl=pl
 https://www.youtube.com/dajemydzieciomsile
 https://pl.linkedin.com/company/fundacja-dajemy-dzieciom-sile
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8:30 Otwarcie Konferencji 
9:00-10:15 Relacja dziecka z rodzicem podejrzanym o krzywdzenie 

– perspektywa prawna i perspektywa psychologiczna 

 Dziecko dotknięte traumą w relacji z rodzicem - perspektywa systemowa  
  – dr hab. Magdalena Błażek i dr Aleksandra Lewandowska-Walter
 Jak rozumieć dobro dziecka w kontekście prawnych instrumentów   
  regulacji kontaktów z dzieckiem? – r.pr. Dawid Świeczkowski 

Moderator: Beata Wojtkowska
10:15-10:30 przerwa kawowa
10:30-12:00 Praca terapeutyczna z dzieckiem, które doświadczyło traumy 

 Trudności w diagnozowaniu dziecka po traumie 
  – dr n. med. Krzysztof Szwajca 
  Kiedy słowa to, za mało – terapia traumy małego dziecka oparta 
  na mentalizacji – dr Anna Szczepaniak 

Moderator: Joanna Jezierska
12:00-12:15 przerwa kawowa
12:15-13:30 Praca z rodzicem jako warunek konieczny w procesie psychoterapii 

dziecka

 Indywidualna praca z rodzicem/opiekunem – Jak zapewnić skuteczny 
  system wsparcia by uniknąć delegowania dziecka? 
  – Dorota Gorczyca i Marta Mosińska
 Jak przy wzburzonym morzu nie stracić z oczu dziecka? Rodzic jak 
  latarnia morska – program grupowy dla rodziców oparty na mentalizacji  
  – dr Agata Milik-Brzezińska i Karolina Putz

Moderator: Ewa Wieczór
13:30-14:15 przerwa obiadowa
14:15-15:45  Interdyscyplinarna pomoc dziecku na przykładzie współpracy instytucji  

  działających w Gdańsku – perspektywy Gdańskiego Ośrodka Pomocy  
  Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży – Grażyna Lewko, Opiniodawczego  
  Zespołu Sądowych Specjalistów – Anna Czapska, Ośrodka Interwencji  
  Kryzysowej w Gdańsku – Anna Fabiszewska, Centrum Pomocy Dzieciom  
  – dr r.pr. Marta Flis-Świeczkowska.

Moderator: Justyna Podlewska
15:45 Zamknięcie konferencji

Program konferencji
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Abstrakty wystąpień

 Sesja godz. 9:00-10:15 

Relacja dziecka z rodzicem podejrzanym o krzywdzenie - perspektywa prawna i perspek-
tywa psychologiczna 

Dziecko dotknięte traumą w relacji z rodzicem – perspektywa systemowa - dr hab. Magdalena 
Błażek i dr Aleksandra Lewandowska-Walter

Celem wystąpienia będzie przeanalizowanie różnicy w sposobie funkcjonowania dziecka  
i jego rodziców w sytuacji doświadczania znęcania się czy zaniedbania, w sytuacji alienacji 
oraz w sytuacjach złożonych, gdy następstwem faktycznego doświadczenia przemocy są 
zachowania alienacyjne ze strony jednego z rodziców prowadzące do wzmocnienia skłon-
ności dziecka do unikania kontaktu z drugim rodzicem. Zwrócimy także uwagę na potrzebę 
głębszej analizy wszystkich czynników związanych z odrzuceniem rodzica przez dziecko, 
konieczną do tego, aby w procesach sądowych podejmować adekwatne do rzeczywistej 
sytuacji dziecka decyzje, stosując kryteria pozwalające odróżnić alienację od krzywdzenia 
bezpośredniego.

Jak rozumieć dobro dziecka w kontekście prawnych instrumentów regulacji kontaktów  
z dzieckiem? - r.pr. Dawid Świeczkowski

Relacja dziecka z rodzicem podejrzanym o krzywdzenie stanowi problem prawny wyma-
gający analizy i rozstrzygnięć zarówno w toku postępowania karnego, jak i w ramach to-
czącego się, częstokroć równolegle, postępowania przed sądem rodzinnym, dotyczącego 
uregulowania kontaktów dziecka z rodzicami. Celem wystąpienia jest przedstawienie relacji 
między postępowaniami oraz wzajemnego wpływu orzeczeń zapadających w przedmiocie 
kontaktów rodzica krzywdzącego z dzieckiem w tych postępowaniach. W tym kontekście 
szczególnego znaczenia nabiera właściwe rozumienie pojęcia „dobra dziecka” i spójne po-
dejście do oceny okoliczności sprawy przez organy, które niezależnie od siebie wydają roz-
strzygnięcia w postępowaniu karnym i rodzinnym.
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 Sesja godz. 10:30-12:00 

Praca terapeutyczna z dzieckiem, które doświadczyło traumy

Trudności w diagnozowaniu dziecka po traumie – dr n. med. Krzysztof Szwajca

My, ludzie, mamy swoje przekonania, powiedzonka, mądrości ludowe: „Nie ma tego złego, 
co by na dobre nie wyszło”, „Co cię nie zabije, to cię wzmocni”, „Cierpienie uszlachetnia” … 
To złudzenia, które pozwalają żyć. Ich ofiarami stają się poważnie krzywdzone dzieci. Od-
porne na przeciwności życiowe czy traumy są bowiem tylko te dzieci, które dorastają w cie-
płej, opiekuńczej rodzinie. Dzieci krzywdzone w rodzinie, dzieci, które doświadczyły wielu 
urazów, zaniedbań i deprywacji, będą wrażliwe na wydarzenia życiowe, będą doświadczały 
różnorodnych trudności życiowych i kryzysów psychicznych, włącznie z najpoważniejszymi 
zaburzeniami psychicznymi.

Krzywdzenie dzieci pozostaje utajonym bohaterem w diagnostyce psychiatrycznej – teo-
retycznie wiemy coraz więcej o związku między krzywdzeniem a zaburzeniami psychicz-
nymi, ale w praktyce zauważymy zaburzenia, a nie widzimy krzywdzenia. Również dlatego, 
że wciąż nie wprowadzono do systemów klasyfikacji kategorii, która opisywałaby możliwe 
całościowo następstwa krzywdzeni: złożonego zespołu stresu pourazowego. Diagnoza ze-
społu stresu pourazowego (PTSD) dobrze opisuje następstwa pojedynczej traumy, a nie 
jest adekwatna do opisu następstw poważnego krzywdzenia, dzieci krzywdzone mogą zaś 
dostać diagnozę zaburzeń opozycyjno-buntowniczych, zaburzeń zachowania, ADHD, ze-
społu Aspergera, lęku separacyjnego i wiele innych. Bywa, że „obrastają” kilkoma różny-
mi, cząstkowymi, niewystarczającymi albo wręcz błędnymi diagnozami psychiatrycznymi, 
poszczególni diagności dostrzegają bowiem różne fragmenty złożonego obrazu zniszczeń 
spowodowanych przez przewlekłe krzywdzenie.

Kiedy słowa to, za mało - terapia traumy małego dziecka oparta na mentalizacji  – dr Anna 
Szczepaniak

W czasie wystąpienia przeniesiemy się do gabinetu terapeutycznego, w którym to dziecko 
spotyka się z dorosłym. Zostaną podjęte próby znalezienia odpowiedzi na pytania: Co jest 
celem tego spotkania, czy cele są zbieżne? Czym jest psychoterapia małego dziecka, a co nią 
nie jest? Kiedy nauczamy - będąc „obok”, a kiedy jesteśmy „z” dzieckiem?  

Na przykładzie przypadku klinicznego podjęta zostanie próba pokazania świata oczami 
dziecka straumatyzowanego. Jak można próbować wejść w tę perspektywę i jak rozpatry-
wać symbolikę zachowań dziecka? Jak nie stać się drugim rodzicem? Zachować odrębność  
i pozyskać opiekuna jako sojusznika wspierającego terapię. 
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 Sesja godz. 12:15-13:30 

Praca z rodzicem jako warunek konieczny w procesie psychoterapii dziecka 

Indywidualna praca z rodzicem/opiekunem – Jak zapewnić skuteczny system wsparcia by 
uniknąć delegowania dziecka? - Dorota Gorczyca i Marta Mosińska

Wsparcie systemu rodzinnego - w szczególności rodziców i opiekunów w procesie radzenia 
sobie z doświadczeniami traumatycznymi jest bardzo ważnym elementem budowania po-
czucia bezpieczeństwa u dziecka i jak wynika z badań jest czynnikiem zwiększającym efek-
tywność terapii. Co rodzice/opiekunowie mogą robić, żeby wspierać proces terapii dziecka? 
Jak pomóc im zrozumieć przeżycia dziecka? Jak nie dopuścić do jego delegowania? W od-
niesieniu do doświadczeń z pracy w Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom 
Siłę w Starogardzie Gdańskim przedstawiony zostanie przyjęty model indywidualnej pracy  
z opiekunem, który ma funkcję wspierającą proces terapeutyczny dziecka.

Jak przy wzburzonym morzu nie stracić z oczu dziecka? Rodzic jak latarnia morska – pro-
gram grupowy dla rodziców oparty na mentalizacji – dr Agata Milik-Brzezińska i Karolina Putz

W wystąpieniu przedstawiony zostanie program grupowy dla rodziców realizowany w Centrach 
Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. To unikalny program pochodzący z Anna Freud 
Center w Londynie, realizowany pilotażowo w Polsce w ciągu ostatnich kilku lat. Zaprezentowane 
zostaną najważniejsze metafory programu i sposób pracy związanym z terapią opartą na menta-
lizacji (MBT). Dzięki konkretnym przykładom ukazana zostanie wartość elementów psychoedu-
kacyjnych programu oraz sposób rozumienia wspomnianego w tytule wzburzonego morza. Za-
prezentowana zostanie metodyka pracy z rodzicami, których dzieci doświadczyły przemocy oraz 
sposób, w jaki oni sami mogą stawać się dla nich latarnią morską prowadzącą do bezpiecznego 
portu wśród wzburzonych fal. Jak nie stracić wtedy z oczu dziecka? Można zacząć od doświadcze-
nia bycia znalezionym i widzianym na własnej skórze podczas procesu grupowego.

 Sesja godz. 14:15-15:45 

Interdyscyplinarna pomoc dziecku na przykładzie współpracy instytucji działających  
w Gdańsku – dyskusja panelowa

Dyskusja kończąca konferencję ma na celu poszerzenie perspektywy pracy z dzieckiem po-
krzywdzonym przestępstwem w warunkach interdyscyplinarnej współpracy różnych insty-
tucji działających na terenie Gdańska. Wspólnie zastanowimy się, jak mogą uzupełniać się 
nasze oferty. Model pracy każdej instytucji zakłada specyficzny zakres działań umożliwia-
jący współpracę na różnych etapach w zależności od spersonalizowanych potrzeb dziecka. 
Postaramy się odpowiedzieć na pytanie, jakiego rodzaju opieki i dla jakich dzieci brakuje, 
jeżeli spojrzymy całościowo na nasze działania.
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Notki biograficzne prelegentów

dr hab. Magdalena Błażek – psycholog, kierownik Katedry Psycho-
logii i Zakładu Badań nad Jakością Życia Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego oraz kierunku psychologia zdrowia. Obszar zaintereso-
wań: psychologia osobowości, opiniowanie sądowo-psychologiczne, 
diagnoza osobowości, a w szczególności osobowościowe korelaty 
funkcjonowania człowieka i rodziny w doświadczaniu kryzysów nor-
matywnych i nienormatywnych. Autorka ponad 80 publikacji na-
ukowych.  W pracy naukowej koncentruje się na dynamice relacji 
międzyludzkich, kryzysach rodzinnych oraz rozwoju praktyki diagno-
stycznej, projektowaniu nowych, autorskich metod diagnostycznych. 
Uczestniczyła w pracach zespołu merytorycznego, który opracowy-
wał standardy opiniowania w sprawach rodzinnych i opiekuńczych. 

Przez 25 lat była pracownikiem Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-  
Konsultacyjnego w Gdańsku (wcześniej w Sopocie), a od 2005 do 
2016 roku kierownikiem tej placówki.

dr Anna Czapska – absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział 
Nauk Społecznych, kierunek pedagogika. Od 2008 roku pracownik 
Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych (wcześniej ROD-K),  
od sierpnia 2018 roku pełni funkcję kierownika OZSS. Od 20 lat 
współpracuje z Polską Federacją Społeczności Terapeutycznych, jest 
członkiem Stowarzyszenia MONAR oraz Stowarzyszenia SOLIDARNI  
PLUS. Posiada certyfikat Animatora Profilaktyki Środowiskowej wy-
dany przez TPŚ MROWISKO.

Anna Fabiszewska – pracownik socjalny, interwent, uprzednio koor-
dynator działań interwencyjnych MOPR w Gdańsku, aktualnie kie-
rownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej MOPR w Gdańsku i koor-
dynator Miejskiego Systemu Interwencji Kryzysowej zrzeszającego  
31 podmiotów zaangażowanych w podejmowanie interwencji, 
postinterwencji i profilaktyki. Na co dzień kieruje zespołem inter-
wentów OIK – psychologów, pracowników socjalnych, pedago-
gów. Członkini Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie w mieście Gdańsku. Aktywnie współpracuje  
w ramach OIK z Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego UM  
w Gdańsku oraz Komendą Miejską Policji w Gdańsku.
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dr Marta Flis – Świeczkowska – koordynatorka zespołu interdy-
scyplinarnego CPD w Gdańsku, radca prawny, adiunkt w Katedrze 
Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki Wydziału Prawa i Ad-
ministracji Uniwersytetu Gdańskiego, członkini Komisji ds. edukacji 
prawnej i pro bono przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdań-
sku. Autorka kilkudziesięciu prac naukowych, w tym monografii pt. 
„Pełnomocnik w polskim procesie karnym - zagadnienia konstruk-
cyjne”, dotyczących przede wszystkim uczestników procesu karnego 
oraz ich reprezentacji. 

Dorota Gorczyca – psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii 
Uniwersytetu Łódzkiego. W Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji 
Dajemy Dzieciom Siłę zajmuje się terapią indywidualną szczególnie 
młodszych dzieci, prowadzi konsultacje rodzicielskie, zajęcia grupo-
we psychoedukacyjne dla rodziców i opiekunów oraz terapię rodzin-
ną. Posiada certyfikat ukończenia 2-letniego szkolenia systemowej 
terapii rodzin i jest w trakcie 4 letniego szkolenia psychoterapeu-
tycznego w podejściu psychodynamicznym w Ośrodku Regeneracja  
w Warszawie. Ukończyła studium przeciwdziałania krzywdzeniu 
dzieci oraz szkolenie „Spotkanie, zasoby, proces – kształcenie prak-
tycznych umiejętności pomocy psychologicznej” w Polskim Insty-
tucie Ericksonowskim w Łodzi. Posiada wieloletnie doświadczenie  
w pracy w placówkach oświatowych, prowadzeniu warsztatów pro-
filaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz szkoleń dla profesjonalistów 
m.in. w zakresie diagnozy dziecka krzywdzonego i podejmowania in-
terwencji, a także budowania współpracy interdyscyplinarnej wokół 
dziecka krzywdzonego.

dr Aleksandra Lewandowska-Walter – psycholog, doktor nauk hu-
manistycznych w zakresie psychologii, adiunkt w Zakładzie Badań 
nad Rodziną i Jakością Życia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu 
Gdańskiego. Zajmuje się problematyką relacji w rodzinnie w sytu-
acji kryzysowej w ujęciu teorii systemowych. W latach 2007-2017 
opiniowała na potrzeby sądów w sprawach rodzinnych. Autorka 
monografii – Rozwód jako proces. Perspektywa dorosłych i dzieci 
(2017), Diagnoza więzi rodzinnych dzieci i młodzieży (2013), współ-
redaktorka tomu – Psychospołeczne konteksty relacji rodzinnych 
(2019), Małżeństwo i rodzicielstwo a zdrowie (2012) oraz autorka 
lub współautorka ponad 70 artykułów i rozdziałów w książkach. Pro-
wadzi konsultacje dla par i rodzin w ujęciu systemowym.
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Grażyna Lewko – psycholog, psychoterapeuta psychoanalityczny,  
psychotraumatolog. Uczestniczyła w tworzeniu Modelu Pomocy 
Dziecku z podejrzeniem wykorzystania seksualnego, działającym od 
10 lat w Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Mło-
dzieży. W ramach Modelu zajmuje się diagnozą stanu psychicznego 
dzieci seksualnie wykorzystywanych, głównie w wieku przedszkolnym 
lub młodszych. W diagnozie korzysta z psychoanalitycznych koncepcji 
zabawy i wiedzy o neurofizjologii traumy. Wygłosiła wykłady o obser-
wacji niemowląt jako źródle wiedzy o rozwoju psychicznym dziecka,  
symptomach traumy i cierpieniu dzieci narażonych na przemoc, psy-
chicznych konsekwencjach przewlekłej choroby u dzieci, obrazie  
klinicznym dzieci trafiających do opieki zastępczej oraz o funkcji  
miłości romantycznej na przykładzie Lotty z powieści T. Manna „Lotta  
w Weimarze”. Na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym prowadzi za-
jęcia o psychicznych konsekwencjach przewlekłej choroby u dzieci.

dr Agata Milik-Brzezińska – psycholożka, psychoterapeutka, doktor 
nauk społecznych. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Gdań-
skim, Całościowego Szkolenia Psychoterapii w Ośrodku Szkoleń 
Systemowych w Krakowie oraz Zaawansowanej Szkoły Psychotera-
pii Psychodynamicznej w Laboratorium Psychoedukacji i Pracowni 
Humanii. W trakcie Szkolenia Psychoterapii Grupowej w Labora-
torium Psychoedukacji. W Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę pracuje 
w Centrum Pomocy Dzieciom w Gdańsku, prowadzi terapię dzieci 
i młodzieży oraz konsultacje z osobami dorosłymi. Prowadzi grupy 
terapeutyczne, psychoedukacyjne, warsztatowe i szkoleniowe. Poza 
Fundacją psychoterapeutka prowadząca prywatny gabinet, w któ-
rym głównie pracuje z osobami dorosłymi i parami.

Marta Mosińska – psycholog, pedagog, absolwentka Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu SWPS w Sopocie. 
Związana z Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom 
Siłę w Starogardzie Gdańskim od początku istnienia placówki – zaj-
muje się udzielaniem pomocy psychologicznej dzieciom krzywdzo-
nym i ich rodzinom. Ukończyła szkolenie z pracy z rodzicami metodą 
opartą na mentalizacji – Lighthouse Parenting Programme oraz szko-
lenie Mentalization-Based Treatment for Families (MBT-F) w Anna 
Freud Centre w Londynie. Posiada doświadczenie w pracy w placów-
kach oświatowych, ochrony zdrowia oraz prowadzeniu warsztatów 
profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.
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Karolina Putz – psycholożka, absolwentka Instytutu Psychologii 
Uniwersytetu Gdańskiego, w trakcie całościowego szkolenia przy-
gotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeutki systemo-
wo-psychodynamicznej w Fundacji KONTEKST na Rzecz Rozwoju 
Psychoterapii i Terapii Rodzin w Krakowie oraz cyklu szkoleniowego 
z zakresu psychotraumatologii w Fundacji Pomorskie Centrum Psy-
chotraumatologii w Gdańsku we współpracy z Instytutem Psycho-
terapii Zintegrowanej w Monachium. W Centrum Pomocy Dzieciom 
Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Gdańsku zajmuje się głównie pro-
wadzeniem psychoterapii najmłodszych podopiecznych. Specjalizuje 
się w pracy z traumą wczesnodziecięcą. Prowadzi również edukacyj-
no-terapeutyczne programy grupowe dla rodziców oraz szkolenia dla 
profesjonalistów, głównie związanych z wymiarem sprawiedliwości, 
w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem w trakcie ich uczest-
nictwa w postępowaniach karnych.

dr Anna Szczepaniak – psycholog, psychoterapeutka, doktor nauk 
medycznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie kliniczne pracy 
z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Praktykowała w placówkach kli-
nicznych w Łodzi i w Warszawie. Psychoterapeutycznie kształcona 
w Laboratorium Psychoedukacji, uzupełnieniem edukacji jest stała 
ścieżka szkoleń w Anna Freud Center w Londynie. Odbyła staż kli-
niczny w strukturach NHS Oxford. W Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę 
specjalizuje się w pracy z wczesnodziecięcą traumą relacyjną małych 
pacjentów, którzy doświadczyli różnych form przemocy ze strony 
bliskich opiekunów.  Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu psycho-
terapii dzieci i młodzieży. Jest autorką wielu publikacji naukowych. 

dr n. med. Krzysztof Szwajca – specjalista psychiatra, psychoterapeuta, 
superwizor psychoterapii SN PiTR PTP. Pracownik naukowy Kliniki 
Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii UJ 
CM, kieruje Zespołem Leczenia Domowego na Oddziale Klinicznym 
Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego 
w Krakowie. Prezes Zarządu Fundacji „Dom Terapii”. Jest autorem  
i współautorem ponad 70 publikacji naukowych i kilkuset wystąpień 
zjazdowych. Superwizuje liczne ośrodki psychoterapeutyczne, prowa-
dzi szkolenia. Laureat nagrody im. Aliny Margolis-Edelman (2019).

Dawid Świeczkowski – radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców 
Prawnych w Gdańsku, na co dzień świadczący pomoc prawną w Centrum 
Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Gdańsku. Prelegent  
i uczestnik licznych konferencji naukowych oraz autor lub współautor pu-
blikacji naukowych dotyczących zagadnień związanych z postępowaniem 
karnym, w tym poruszających sytuację prawną pokrzywdzonych.
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wsparcie 
psychologiczne

Jankiem
zaopiekuje się

psycholog,
który pomoże mu 

poradzić sobie
z traumą.

przyjazny pokój przesłuchań dzieci
Janek opowie swoją historię sędziemu i psychologowi w przyjaznym 

pokoju 
przesłuchań. Wysłucha jej 

również 
prokurator 
i obrońca 

oskarżonego.
pomoc prawna

Mama Janka 
porozmawia 
z prawnikiem 

i z psychologiem, 
by wiedzieć, 

jak postępować 
w tej trudnej 

sytuacji.

pomoc medyczna
Janka zbada 

lekarz.

Janek został  

poważnie pobity  

przez swojego wujka.

Do prokuratury 
wpłynęło 

zawiadomienie 

o popełnieniu 

przestępstwa. Janek idzie z mamą do 

Centrum Pomocy Dzieciom.

Centrum Pomocy Dzieciom
Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

kompleksowa, specjalistyczna i bezpłatna pomoc 
dla dzieci pokrzywdzonych przestępstwem

ul. Jana Uphagena 18
80-237 Gdańsk
t: 58 718 73 68
e-mail: cpdgdansk@fdds.pl
www: fdds.pl

Centrum Pomocy Dzieciom 
Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę 

w Gdańsku
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Centrum Pomocy Dzieciom – skuteczna pomoc
Model działania Centrum oparty jest na światowych standardach kompleksowego 
wsparcia dzieci krzywdzonych. Standardy placówki to:
 kompleksowa pomoc: pod jednym dachem krzywdzone dziecko i jego rodzina otrzymują wsparcie psychologiczne, 

 prawne i socjalne;
 współpraca interdyscyplinarna: diagnoza i interwencja prowadzona jest przez interdyscyplinarny zespół profesjonalistów  

 współpracujących z lokalnymi instytucjami: szkołami, ośrodkami pomocy społecznej, sądami, prokuraturą itp.;
 przeciwdziałanie wtórnej wiktymizacji: procedury prawne są przyjazne dla dziecka, a udział w nich nie powoduje  

 kolejnej traumy;
 miejsce przyjazne dziecku: wystrój wnętrza i wyposażenie placówki są dostosowane do potrzeb dzieci w różnym wieku.

Komu pomagamy?
Oferta Centrum Pomocy Dzieciom skierowana 
jest do dzieci do 18. r.ż., które:
 doświadczyły przemocy lub wykorzystywania seksualnego;
 uczestniczą w procedurach karnych w charakterze   

 pokrzywdzonego lub świadka;
 oraz do ich rodziców lub opiekunów.

Jak pomagamy?
 interdyscyplinarna diagnoza i interwencja
 wsparcie psychologiczne i psychoterapia
 przygotowanie dziecka do przesłuchania
 Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci 
 pomoc prawna
 pomoc medyczna (psychiatryczna i pediatryczna) 

Doświadczenia przemocy i wykorzystywania seksualnego rujnują dzieciństwo. Skrzywdzone dziecko, które nie dostanie 
odpowiedniego wsparcia, ma trudności w odzyskaniu poczucia własnej wartości i zaufania do ludzi. Specjalistyczna pomoc 
takim dzieciom jest złożonym procesem, który powinien być prowadzony przez wykwalifikowanych specjalistów. Centrum 
Pomocy Dzieciom oferuje dzieciom i ich rodzicom szansę na powrót do normalnego życia.

Razem dajemy dzieciom siłę!

Skontaktuj się z nami: 

Centrum Pomocy Dzieciom 
Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę 
w Gdańsku

ul. Jana Uphagena 18, 80-237 Gdańsk
t: 58 718 73 68
e-mail: cpdgdansk@fdds.pl
www: fdds.pl

Najskuteczniejszym modelem pomocy dzieciom, które doświadczyły 
przemocy, wykorzystywania seksualnego lub były świadkami przestępstw,  
jest zapewnienie im kompleksowego wsparcia w specjalistycznej placówce.

Centrum Pomocy Dzieciom w Gdańsku jest współfinansowane ze środków 
Miasta Gdańska oraz Fundacji Drzewo i Jutro.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę 
KRS: 000204426

Jak możesz nam pomóc?
Wejdź na fdds.pl, dowiedz się, jak możesz  
nas wesprzeć i razem z nami daj dzieciom siłę!


