
Szanowni Państwo,  
zwracamy się z prośbą o udostępnienie konferencji:   
 
Reagujemy na zagrożenia. Моя безпечна(?) дитина 

 - od bezpiecznego dorosłego do bezpiecznego dziecka 

W porozumieniu z KWP w Katowicach, poruszamy niezwykle trudny i ważny temat, 

zapobiegania zagrożeniom związanym z wykorzystywaniem i krzywdzeniem dzieci i 

młodzieży. Tysiące dzieci i młodzieży z Ukrainy uciekających przed wojną znalazło się w 

zupełnie nowym i niezrozumiałym dla siebie miejscu i sytuacji. Razem ze swoimi rodzinami (a 

czasem bez nich) szukają pomocy i oparcia. W takiej sytuacji stają się w sposób szczególny 

narażone na wykorzystanie ze strony osób dorosłych. Naszym celem zapobieganie 

zdarzeniom tego typu i wsparcie Państwa w działaniach profilaktycznych. 

Zapraszamy przede wszystkim ukraińskich nauczycieli, opiekunów oraz asystentów 

kulturowych. Przekażemy Państwu materiały do pracy z dzieckiem młodszym, również w 

ukraińskiej wersji językowej. 

Celem konferencji jest podniesienie wiedzy na temat:  

 bezpiecznych zachowań dziecka w kontaktach z dorosłym, 

 rozmowy z dzieckiem na trudne tematy, 

 przygotowania nauczyciela i wychowawcy do podejmowania interwencji i 

prowadzenia rozmów z rodzicami oraz opiekunami, 

 bezpieczeństwa (zagrożeń) dzieci i młodzieży będących w nowym miejscu i sytuacji, 

 ograniczenia zdarzeń z udziałem dzieci, których sprawcami są osoby dorosłe, 

zwłaszcza tych dotyczących wykorzystywania seksualnego czy pornografii dziecięcej, 

 reagowania w sytuacjach zagrożenia, 

 zapobiegania wakacyjnym zagrożeniom i kryzysom. 

Zapraszamy 29 kwietnia 2022 r. w godz. 17:00 – 20:00 na spotkanie ze specjalistami: 

Bogdaną Gayevą (Ukrainka, tłumaczka (MOS, Radio Katowice), studentka UŚ: Kultura i 

Komunikacja w Biznesie, Aleksandrą Kruszyńską (psycholog, wicedyrektor ROM- E „Metis” 

oraz podkomisarzem Damianem Ciecierskim (zastępca koordynatora Zespołu ds. Profilaktyki 

Społecznej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KWP w Katowicach).  

 
Informacja na  
https://www.facebook.com/doskonalenie/photos/a.590311181026951/5152385531486137

/ Wojna to czas, niestety, „przyjazny” wykorzystywaniu i krzywdzeniu dzieci,

młodzieży, ale i osób: przestraszonych, zdezorientowanych i niepewnych, które są łatwym 

łupem dla przestępców. Celem konferencji „Reagujemy na zagrożenia . Моя безпечна(?) 

дитина”, jest zapobieganie takim sytuacjom. Konferencja (29 kwietnia) będzie tłumaczona na 

język ukraiński, dlatego zapraszamy do udziału w niej również ukraińskich nauczycieli, 



opiekunów/rodziców, asystentów kulturowych, pracowników punktów recepcyjnych. 

Przekażemy Wam materiały do pracy z dzieckiem młodszym, również w ukraińskiej wersji 

językowej. Szczegóły: https://www.metis.pl/szkolenia/Itemid,7/task,view/id,8587/ 

https://www.metis.pl/szkolenia/Itemid,7/task,view/id,8587/?fbclid=IwAR385CPk4R35OkHbj6IXxKd8Iiy-IE2p3UROZBIMtpyJlhG7BuSLCumsvwI

