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   STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINOM „TYGIEL”       

 

zapraszają na 

konferencję  

pod honorowym patronatem  
Prezydenta Miasta Płocka Andrzeja Nowakowskiego 

„PRZEMOC WOBEC DZIECI”  

z cyklu 
„Jak pomagać nie upokarzając?” 

7 listopada 2012r. PŁOCK 
 

  
 
 

Projekt współfinansowany  ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

      Federacja na rzecz Reintegracji Społecznej, Urząd Miasta Płocka, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Płocku i Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „TYGIEL”  zapraszają na trzecią z cyklu „Jak pomagać nie 
upokarzając?” konferencję pod tytułem „Przemoc wobec dzieci”, która odbędzie się 7 listopada 2012r. w 
Płocku . 

    W latach 2003-2009 Federacja zorganizowała w całej Polsce 6 cykli  konferencji pod wspólnym tytułem 
„Dzieci bez przyszłości”, „Dzieci bez przyszłości w szkole”, „Pomoc społeczna dzieciom  
bez przyszłości”, „Sprawiedliwość dla dzieci bez przyszłości”, „Rodzina dzieci bez przyszłości”  
i „Rodzina zastępcza dla dzieci bez przyszłości” poświęconych analizie przyczyn marginalizacji społecznej 
dzieci i młodzieży w Polsce, skutkom procesu wykluczenia społecznego i prezentacji programów zapobiegania i 
przeciwdziałania marginalizacji społecznej.  
    Od 2010 roku Federacja na rzecz Reintegracji Społecznej kontynuuje cykl konferencji pod wspólnym 
tytułem „Jak pomagać nie upokarzając” poświęcony standardom etycznym w środowisku zawodowym osób 
zajmujących się pomocą dla grup wykluczonych społecznie oraz kwestii poszanowania podmiotowości, 
godności i autonomii osób zmarginalizowanych. W ubiegłym roku zorganizowaliśmy 8 konferencji pod hasłem 
„Przemoc w rodzinie” dotyczących przemocy partnerów wobec siebie oraz dominujących stereotypów 
społecznych na ten temat. Zaproponowaliśmy przyjrzenie się przyczynom tego zjawiska, problemom w pracy z 
rodzinami ze środowisk marginalizowanych, konsekwencjom stereotypowego definiowania roli sprawcy i 
ofiary. Przedstawiliśmy metody pracy z rodzinami umożliwiające rozwiązywanie problemów, konfliktów  
i przemocy w rodzinie bez określania, kto jest sprawcą a kto ofiarą.  
  Tematem, który chcemy poddać refleksji w 2012 r. będzie przemoc wobec dzieci. Bardzo często 
nagłaśniane są przypadki przemocy fizycznej, drastycznych zaniedbań, nadużyć seksualnych wobec dzieci. 
Rzadko natomiast opisywane są skutki dysfunkcyjnych relacji w rodzinie, efekty wzbudzania poczuć winy, 
używania dzieci w wojnach domowych, zagarniania dzieci dla zaspokajania własnych potrzeb, izolowania od 
któregoś z rodziców czy części rodziny, izolowania od grupy rówieśniczej, krytykowania lub nadmiernego 
rozbudzania ambicji itp. 

Prezes Zarządu 
Marek Liciński 

 

Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać na załączonym formularzu do dnia 30 października 2012 r. 
Udział w konferencji jest nieodpłatny. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży. Liczba miejsc 
ograniczona.  W załączeniu przesyłamy program konferencji i kartę zgłoszenia.  

pocztą:  MOPS OIK 09 – 400 Płock, ul. Wolskiego 4 z dopiskiem „Konferencja”  

e-mail:  oik@mopsplock.eu 

fax:  024 364 02 48 


