UWAGA DZIECKO!

ORGANIZATRZY:

Debata mediacyjna na temat podmiotowości,
praw i dobra dziecka w konflikcie rodzinnym

Miejsce: Centrum Krzywy Komin
ul. S.Dubois 33-35a, III piętro

09:30 - 10:00 Rejestracja uczestników

24.01.2020 r.
09:30-14:00

Patroni
honorowi:

10:00 - 10:10 Uroczyste przywitanie gości
10:10 - 11:10

PANEL I: Debata mediacyjna

Jak rozumiemy dobro dziecka?
Prowadzący: Piotr Osowicz, redaktor Radia Wrocław

11:10 - 11:30
11:30 - 12:30

PRZERWA KAWOWA (20 minut)
PANEL II: Wystąpienia prelegentów

Moderator: Patrycja Dorsz vel Drożdż, wiceprezes WCM

Mediacja lubi dzieci
Dagna Dzidowska – Prezes WCM
Dziecko potrzebujące wsparcia oraz ochrony i jego pozycja
w świetle obowiązujących przepisów
SSR Sylwia Krajewska
Dziecko w konflikcie między dorosłymi w świetle zadań
kuratora sądowego
dr Honorata Czajkowska, Starszy Kurator zawodowy rodzinny
Mediacje karne z udziałem małoletniego – aspekty
wiktymologiczne i normatywne
dr hab. Olga Sitarz, Uniwersytet Śląski

12.30 - 12:45

PRZERWA KAWOWA (15 minut)

12:45 - 13:45

PANEL III: Wystąpienia prelegentów

Moderator: SSO Ewa Kłak-Dybka

Dziecko w konflikcie rodzinnym oczami pełnomocnika
procesowego
Ewelina Miśko-Pawłowska, radca prawny
"Kiedy rodzice się kłócą, zamykam oczy i czuję, że znikam".
O dziecięcych relacjach i doświadczeniach konfliktów rodzinnych
w pedagogiczno-kuratorskim ujęciu
dr Monika Kurzynoga, terapeuta pedagogiczny
Wpływ konfliktu między rodzicami na rozwój psychiczny
i emocjonalny dziecka
dr Agnieszka Turkiewicz-Maligranda, psychoterapeuta
Poczuć dobro dziecka w konflikcie rodzinnym
Patrycja Dorsz vel Drożdż, wiceprezes WCM

13:45 - 14:00

ZAKOŃCZENIE

PARTNERZY:

UWAGA DZIECKO!
ORGANIZATRZY:

Debata mediacyjna na temat podmiotowości, praw i dobra dziecka
w konflikcie rodzinnym

Opis prelegentów

24.01.2020 r.

Piotr Osowicz, Prowadzący debatę mediacyjną
Redaktor Polskiego Radia Wrocław

Patroni
honorowi:

SSO Ewa Kłak-Dybka, Moderator Panelu III
Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu

Dagna Dzidowska, Mediacja lubi dzieci
Prezes WCM, prawnik, mediator stały, trener biznesu, członek Wojewódzkiej Rady
Dialogu Społecznego. Od 2009 roku prowadzi postępowania mediacyjne w sprawach
cywilnych, rodzinnych, gospodarczych i pracowniczych

SSR Sylwia Krajewska, Dziecko potrzebujące wsparcia
oraz ochrony i jego pozycja w świetle obowiązujących przepisów
Sędzia Wydziału Rodzinnego Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieście we
Wrocławiu, zaangażowana w realizację projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży
z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego

dr Honorata Czajkowska, Dziecko w konflikcie między dorosłymi
w świetle zadań kuratora sądowego
Starszy Kurator zawodowy rodzinny i kierownik ZKSS Sądu Rejonowego dla Wrocławia
Krzyki- Zachód

dr hab. Olga Sitarz, Mediacje karne z udziałem małoletniego –
aspekty wiktymologiczne i normatywne
Prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, specjalistka w zakresie prawa karnego

Ewelina Miśko-Pawłowska, Dziecko w konflikcie rodzinnym oczami
pełnomocnika procesowego
Prawnik, mediator, współwłaściciel Kancelarii Prawnej Miśko-Pawłowska i Wspólnicy
oraz Portalu z poradami prawnymi "Prawo Kobiet". Członek Ośrodka Mediacji przy OIRP
dr Monika Kurzynoga, "Kiedy rodzice się kłócą, zamykam oczy i czuję, że znikam".
O dziecięcych relacjach i doświadczeniach konfliktów rodzinnych
w pedagogiczno-kuratorskim ujęciu

Terapeuta pedagogiczny, wykładowca akademicki w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we
Wrocławiu, mediator w sprawach nieletnich i karnych, pedagog, kurator społeczny

dr Agnieszka Turkiewicz-Maligranda, Wpływ konfliktu między rodzicami
na rozwój psychiczny i emocjonalny dziecka
Psychoterapeuta, psycholog kliniczny, wykładowca na Uniwersytecie Medycznym we
Wrocławiu

Patrycja Dorsz vel Drożdż, Poczuć dobro dziecka w konflikcie
rodzinnym
Wiceprezes WCM, mediator stały przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, doktorantka
nauk pedagogicznych i wykładowca Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, trener
rozwoju, pedagog

PARTNERZY:

