Naszym marzeniem jest tworzenie świata,
w którym nie ma przemocy wobec dzieci i młodzieży
Women’s World Summit Foundation

Profilaktyka przemocy wobec dzieci i młodzieży
I Ogólnopolskie Forum Dobrych Praktyk
Forum stanowi przestrzeń wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie
profilaktyki przemocy wobec dzieci i młodzieży. 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.
W 2016 roku w kampanii wzięło udział ponad sto podmiotów. Odbyły się tysiące
inicjatyw, które angażowały społeczności lokalne i propagowały budowanie świata
bez przemocy.
Organizator forum – Fundacja po DRUGIE – chciałby, aby miało ono cykliczny
charakter i na stałe wpisała się do kalendarza ważnych wydarzeń konsolidujących
środowiska praktyków i teoretyków.
Wydarzenie jest skierowane do wszystkich osób, które w teorii lub praktyce zajmują
się dziećmi, młodzieżą, pracą z rodziną. Umożliwia ono także zaprezentowanie
działań podjętych w środowiskach lokalnych w ramach Kampanii 19 dni przeciwko
przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży, która odbyła się w 2016 roku.
Forum odbędzie się 9 marca 2017 r. na Uniwersytecie Łódzkim
ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź

Honorowe patronaty

Program wydarzenia:
Część I
10:00 – 10:30
Uroczyste otwarcie Forum
Wystąpienia zaproszonych gości
10:30 – 11:30
Raport z Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży w
2016 roku
Agnieszka Sikora, Fundacja po DRUGIE
11:30 – 11:45
Przerwa
Część II
11:45 – 13:00
Młodzież 3.0 czyli dlaczego wychowujemy pokolenie odwróconych pleców?
prof. Marek Konopczyński, Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk
"Nie" znaczy "tak"? Zapobieganie pokrzywdzeniu nastolatków w sferze zachowań
seksualnych z perspektywy kryminologicznej.
dr Małgorzata Dziewanowska – Uniwersytet Warszawski
Bullying w środowisku społecznym szkoły
dr Karolina Walczak – Uniwersytet Łódzki
Jak suchą stopą przejść od kontroli do autonomii i odpowiedzialności
Renata Durda – Niebieska Linia
Część III
13:00 – 14:00
SESJA PLAKATOWA/PREZENTACJA STOISK
Część IV
14:00 – 15:30
DEBATA
Przemoc – choroba cywilizacji czy prawidłowość natury ludzkiej
Moderacja: prof. Marek Konopczyński i Agnieszka Sikora, Fundacja po DRUGIE

