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Ramowy Program Sympozjum

09.00 – 10.00

Rejestracja uczestników

10.00 – 10.10

Otwarcie sympozjum: doc. dr Elżbieta Kielska – Rektor WSH w
Radomiu

Sesja plenarna

10.10 – 10.30

insp. Marek Świszcz – Przestępczość na tle seksualnym na terenie
garnizonu mazowieckiego

10.30 – 11.00

dr Marcin Bednarczyk – Cyberprzemoc seksualna – sprawcy i ofiary w
sieci internetowej

11.00 – 11.20

dr Paweł Prokopczyk – Zaburzenia osobowości i ich wpływ na
popełnianie przestępstw seksualnych

11.20 – 11.50

Przerwa kawowa

11.50 – 12.30

Sędzia

Anna

zintegrowanej

Maria
w

Wesołowska

świetle

–

Znaczenie

współczesnych

zagrożeń

profilaktyki
społeczno-

obyczajowych
12.30 – 13.00

mgr Magdalena Zawadzka – Ochrona dzieci przed wtórną wiktymizacją
podczas udziału w procedurach prawnych

13.00 – 13.30

Przerwa kawowa

13.30 – 15.00

Warsztaty równoległe

Warsztat I
Sędzia Anna Maria Wesołowska – Profilaktyka zintegrowana w świetle współczesnych
zagrożeń społeczno-obyczajowych
Warsztat II
mgr Magdalena Zawadzka – Ochrona dzieci przed wtórną wiktymizacją podczas udziału w
procedurach prawnych - przesłuchanie, wysłuchanie, badanie sądowe

Warsztat III
dr Marcin Bednarczyk – Przemoc seksualna w sieci - ryzykowne zachowania cyberseksualne
dzieci i młodzieży

Osoby prowadzące
•

Sędzia Anna Maria Wesołowska, Łódzka sędzia współautorka ustawy o świadku koronnym,
ekspert od przestępczości zorganizowanej, była członkiem składu orzekającego w procesie
łódzkiej ,,Ośmiornicy”. Aktualnie zajmuje się propagowaniem mediacji w postępowaniach
sądowych, jak również wdrażaniem programów profilaktycznych w obszarze między innymi
profilaktyki zintegrowanej.

•

Dr n. społ. Marcin Bednarczyk, Specjalista z zakresu problematyki seksualnej i prorodzinnej
oraz opiniowania sądowo-psychologicznego. Biegły sądowy z listy Sądu Okręgowego w
Radomiu. Na co dzień zajmuje się profilaktyką społeczną związaną z przemocą, w tym z
przemocą seksualną, podejmowaniem przez dzieci i młodzież ryzykownych zachowań
seksualnych, a także cyberprzemocą oraz problemem krzywdzenia dzieci w rodzinie.Prowadzi
szkolenia różnych grup profesjonalistów.

•

Mgr

Magdalena

Zawadzka,

Psycholog.

Posiada

certyfikat

Towarzystwa

Psychoprofilaktycznego. Pracuje w Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka” Fundacji
Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) z dziećmi krzywdzonymi (diagnoza,
terapia, interwencja). Opiniuje w sprawach karnych i rodzinnych, prowadzi szkolenia różnych
grup profesjonalistów w zakresie problematyki dziecka krzywdzonego. Współkoordynuje i
prowadzi autorski program studium „Opiniowanie sądowo-psychologiczne w sprawach z
udziałem dzieci”.
•

Dr n. med. Paweł Prokopczyk, Psychiatra, Seksuolog. Pracuje w Poradni Zdrowia
Psychicznego Polikliniki MSWiA. Zajmuje się terapią zaburzeń psychicznych: nerwic,
depresji, psychoz (schizofrenia, psychoza schizoafektywna) oraz leczeniem
zaburzeń seksualnych w obszarze szeroko pojętego zdrowia seksualnego.

Opłata za udział w Sympozjum wynosi 60 zł. Cena obejmuje udział w sesji plenarnej
i warsztacie, bufet kawowy, materiały konferencyjne oraz certyfikat uczestnictwa.

Kartę

zgłoszenia

udziału

w

warsztacie

prosimy

przesyłać

na

adres

e-mail: sympozjum.przemoc@wsh.pl, do dnia 08 maja 2017 roku zaznaczając tytuł
wybranego warsztatu.

Opłatę za udział w sympozjum prosimy przesyłać na konto:
ING 25 1050 1416 1000 0023 0207 3099, Wyższa Szkoła Handlowa, ul. Domagalskiego 7a,
26-600 Radom, tytuł przelewu: Sympozjum „Działania profilaktyki zintegrowanej w obszarze
przemocy seksualnej”, do dnia 08 maja 2017 roku.

