SZKOLENIE
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HOTEL PRL, ZAKOPANE

Organizatorzy:
FUNDACJA HONOR
POMAGANIA DZIECIOM

KOMITET OCHRONY PRAW
DZIECKA

FUNDACJA CONVIVENTIA
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Fundacja Honor Pomagania Dzieciom,
Komitet Ochrony Praw Dziecka oraz
Fundacja Conviventia im. Juliusza

Powstanie społeczności Ambasadorów
Dziecka stanie się podstawą do
przygotowania w drugim etapie kolejnych

Słowackiego ustanowili cykl szkoleń, których
efektem będzie wyłonienie w każdej gminie
w Polsce Ambasadorów Dziecka.
Przeszkoleni Ambasadorowie w znaczący
sposób przyczynią się do podwyższenia
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz
objęcia wszechstronną pomocą dorosłych w
pierwszej linii kontaktu z dzieckiem
(nauczyciele, lekarze, policjanci, strażacy,
pracownicy socjalni i samorządowi).
W pierwszym etapie pragniemy objąć
szkoleniem oraz certyfikować przynajmniej
po dwie osoby w każdej polskiej gminie i
stworzyć na stronach internetowych
ogólnodostępną sieć urzędów, szkół ,
fundacji, instytucji pomocowych, osób, które
z racji swego wykształcenia oraz
zaangażowania gotowe są świadczyć pomoc
dzieciom w trudnych sytuacjach.

grup nauczycieli, urzędników, ale także
rodziców, których rolą będzie obserwacja i
reagowanie w sytuacjach zagrożenia.
Dzięki temu programowi jesteśmy w stanie
certyfikować ludzi, którzy będą
wyspecjalizowanym wsparciem dla Wójtów,
Burmistrzów, Prezydentów Miast, ale także
dla Dyrektorów Szkół, Komendantów Policji i
Straży Pożarnej, jak również Lekarzy.
Szkolenie obejmuje zagadnienia z
psychologii, pedagogiki, prawa oraz
profilaktyki społecznej. Projekt zostanie
poprowadzony przez wybitnych
wykładowców z wieloletnim doświadczeniem
zawodowym, dających rękojmię doskonałego
przygotowania Państwa współpracowników
do reagowania w sytuacjach zagrożenia
dziecka.

·
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Każda osoba kończąca intensywny
czterodniowy kurs odbywa 15 godzinne
szkolenie zakończone egzaminem testowym.

Podczas szkolenia nauczymy uczestników
metod działania w sytuacjach kryzysowych, w
których podmiotem jest dziecko oraz
przedstawimy zasady i kierunki dalszego
samokształcenia przyszłych Ambasadorów.
Program certyfikacji ambasadorskiej
skierowany jest do osób o ogromnym
autorytecie społecznym oraz zaangażowaniu
w życie społeczności lokalnej, jak również
cenionych przez władze samorządowe:
Dyrektorów Szkół, ZOZ-ów, Policję i Straż
Pożarną.
Aby wziąć udział w szkoleniu, należy wypełnić
załączoną kartę uczestnictwa, dołączając
krótki opis przebiegu pracy zawodowej oraz
przedstawić co najmniej dwie rekomendacje
potwierdzające dotychczasową działalność
na rzecz dzieci. Rekomendacja może być
udzielona przez Wójta, Burmistrza lub
Prezydenta (lub osobę upoważnioną w jego
imieniu), Dyrektora Szkoły, Komendanta
Straży Pożarnej, Policji, Dyrektora ZOZ-u
działającego w danej lokalnej społeczności,
bądź organizację pozarządową, z którą
współpracował zgłaszany.
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Wykładowcami będą:
Mirosława Kątna – Przewodnicząca
Zarządu Krajowego Komitetu
Ochrony Praw Dziecka;

Krzysztof Brzózka – wieloletni
Dyrektor Państwowej Agencji
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych;
dr Marcin Bąkiewicz – nauczyciel
akademicki, koordynator naukowych
projektów pedagogicznych, jeden z
pionierów wdrożenia idei mediacji w
środowiskach szkolnych, autor wielu
specjalistycznych publikacji, prezes
Fundacji Conviventia im. Juliusza
Słowackiego;
Piotr Zygarski – prawnik, nauczyciel
akademicki, specjalista prawa
rodzinnego oraz kryminalistycznych
aspektów znęcania się nad osobami
zależnymi;
·
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Katarzyna Borkowska – pedagog,
filolog, etyk, czynny nauczyciel,
praktyk w działaniu na rzecz dzieci;
Katarzyna Kudyba – założycielka
EDUKATORA, pedagog, profilaktyk,
psycholog, szkoleniowiec,
absolwentka studiów Social Media &
Content Marketing. Jest wieloletnim
praktykiem i biegłym znawcą
wirtualnej przestrzeni. Prowadzi
szkolenia i warsztaty profilaktyczne
w szkołach na wszystkich szczeblach
edukacji, które są skierowane do
nauczycieli, pedagogów szkolnych,
psychologów, rodziców, a przede
wszystkim uczniów. Jej wykłady
boleśnie uświadamiają dorosłym, że
często nie mają pojęcia w jakich
wirtualnych światach poruszają się
dzieci już od wczesnego dzieciństwa;
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Program szkolenia:
Dzień 1 :
15:00 - Zakwaterowanie w Hotelu PRL w Zakopanem.
16:00 – Obiadokolacja;
17:00 - 20:00 – Wykład wprowadzający;
„Konwencja o prawach dziecka pomocą i orężem w walce o dobro dziecka”. Piotr Zygarski ;
Dzień 2:
9:00 – Śniadanie;
10:00 – 13.00 Wykład:
„Mediacje szkolne i rówieśnicze - profilaktyka przemocy i nauka dialogu”.
Marcin Bąkiewicz;
13:00 – Przerwa;
13:30 – Obiad;
14:30 – 17:30 Wykłady;
„Dzieciństwo – czas szczególnej opieki”. – Mirosława Kątna;
18:00 – Kolacja ;
18:30 – 20:00 - Zajęcia praktyczne, ćwiczenia;
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Dzień 3 :
9:00 – Śniadanie;
10:00 – 13:00 Wykłady;
„Nowe media, a cyberchoroby. Profilaktyka uzależnień behawioralnych”.
Katarzyna Kudyba;
13:00 – Przerwa;
13:30 – Obiad;
14:30 – 17:30 - Wykłady;
„Młody obywatel - podmiot czy przedmiot działań. Pytanie o szanse na
pozytywne zmiany.” – Krzysztof Brzózka;
18:00 – Kolacja;
18:30 – Egzamin końcowy;

Dzień 4:
8:00 – Śniadanie;
9:30 – 11.00 - Wykład podsumowujący. Przyznanie i wręczenie certyfikatów.
„Dbałość o poczucie bezpieczeństwa dziecka w szkole.
Aspekt prawny, etyczny i praktyczny”.
Katarzyna Borkowska;
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Koszt (pobyt plus materiały konferencyjne oraz wykłady):
I wariant:
1058 zł / osoba (nocleg w pokoju dwuosobowym);
II wariant:
1117 zł / osoba (nocleg w pokoju jednoosobowym);
Termin zgłaszania kandydatów na pierwszy wolny termin: Do 15.11.2021 r.
Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat uzyskania tytułu Ambasadora Dziecka.

Koordynatorem działań organizacji biorących udział w projekcie AMBASADOR
DZIECKA jest biuro Fundacji Honor Pomagania Dzieciom,
ul. Bora Komorowskiego 39 lok.203 , 03-982 Warszawa.
Osoba do kontaktu: Piotr Zygarski tel.: 662-333-555; adres e-mail:
kontakt@fundacjahpd.pl;

