
Formularz Zgłoszeniowy
na konferencję podsumowującą projekt

„Nie Krzywdzę! Nie Dyskryminuję! Wspieram”

która odbędzie się w dniu 17 listopad 2021 roku w Sali Kolumnowej ZNP przy ul. J.
Smulikowskiego 6/8 w Warszawie  w godzinach 10.00 – 13.00

Zgłaszamy do udziału w konferencji następujące osoby
(prosimy o czytelne wypełnienie)

Imię i nazwisko Reprezentowana instytucja Nr telefonu lub e-mail uwagi

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 8.11.2021 r.( poniedziałek) drogą elektroniczną na adres 
mailowy funduszenorweskie.cam@gmail.com, w tytule maila wpisując „Konferencja 
Warszawa”
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 693 162 181
Udział w konferencji jest bezpłatny.  Dla uczestników przewidziany jest obiad oraz bufet 
kawowy. W miejscu uwagi prosimy o wskazanie czy przygotować posiłek wegetariański.

Organizator nie zapewnia zwrotu środków finansowych za dojazd oraz noclegów. Istnieje 
możliwość rezerwacji noclegu w Hotelu „Logos” gdzie organizowana jest konferencja. Strona 
internetowa Hotelu: www.hotellogos.pl

Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z przyjęciem na konferencję. Uprzejmie prosimy 
uczestników o powiadomienie organizatorów w przypadku rezygnacji z konferencji. 

Oświadczenie zgłaszającego: 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji konferencji pt. „Nie Krzywdzę! Nie dyskryminuję! Wspieram!” w dn.  17
listopada 2021 r. 
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PROGRAM KONFERENCJI

17 listopad 2021 roku,  Sala Kolumnowa ZNP przy ul. J. Smulikowskiego 6/8 w Warszawie  w
godzinach 10.00 – 13.00

9.30 – 10.00 - Rejestracja Uczestników.
10.00 – 10.15 – Rozpoczęcie konferencji i przywitanie zaproszonych gości.
10.15 – 10.40 – Paweł Nowak – Prezes Stowarzyszenia Centrum Animacji Młodzieży – 
przedstawienie głównych założeń projektu oraz sprawozdanie z dotychczasowej realizacji projektu. 
Przedstawienie innowacyjnych i nowoczesnych metod pracy z młodzieżą na przykładzie działań 
Stowarzyszenia Centrum Animacji Młodzieży.
10.40 – 11.10 – prof. dr hab. Daniel Boduszek – Wykład: „Psychospołeczne podstawy tożsamości 
kryminalnej wśród młodocianych” 
11.10 – 11.30 – Agnieszka Sikora – Bezdomność młodzieży – przyczyny, skutki oraz działalność 
Fundacji „Po Drugie” w przeciwdziałaniu temu zjawisku.
11.30 – 11.45 – przerwa kawowa
11.45 – 12.30 – Prezentacja działań wychowawczych i resocjalizacyjnych wybranych Ośrodków 
Kuratorskich w Polsce.
12.30 – 13.00 - Dyskusja
13.00 – poczęstunek (obiad)

Informacje o Prelegentach:

prof. dr hab. Daniel Boduszek -  Polsko-brytyjski psycholog kryminalny specjalizujący się w obszarze psychopatii,
zaburzeń osobowości, identyfikacji społecznej wśród grup przestępczych (criminal social identity) i recydywy. Doktorat
(PhD) z psychologii kryminalnej uzyskał na University of Ulster (Wielka Brytania) w2013 r., habilitacje z psychologii
na Uniwersytecie SWPS (Polska) w 2015 r., profesurę z psychologii kryminalnej na University of Huddersfield (Wielka
Brytania) w 2016 r. oraz tytuł naukowy profesora zwyczajnego nadany przez Prezydenta RP w 2021 r. Daniel jest także
licencjonowanym  psychologiem  (British  Psychologial  Society),  naukowcem  (Science  Council)  oraz  posiada
kwalifikacje wykładowcy uniwersyteckiego (Higher Education Academy). 

Agnieszka Sikora – Prezeska Fundacji „Po Drugie” która wspiera ludzi w wieku 18-25 lat zagrożonych i dotkniętych
bezdomnością, prowadzi w Warszawie sieć mieszkań treningowych oraz buduje dom dla samotnych matek. Ponadto
reżyserka, dziennikarka, scenarzystka, przygotowywała m.in. cykl dokumentalny „Dziewczęta z Falenicy”, Business
Woman roku 2020 w kategorii Działalność Społeczna w konkursie Sukces Pisany Szminką.

Paweł   Nowak  -  pracujący  na  co  dzień  z  młodzieżą  zagrożoną  wykluczeniem  społecznym,  współautor  książki
„Wybrane programy resocjalizacyjne w praktyce kuratorów sądowych” pod red. Łukasza Wirkusa, gdzie podejmował
zagadnienia związane z cyberprzemocą, autor i współautor programów edukacyjnych. Wraz z Zachodniopomorskim
Kuratorium Oświaty realizował innowacyjne projekty skierowane do uczniów zagrożonych cyberprzemocą. Autor i
współautor scenariuszy lekcji wychowawczych dotyczących zjawiska cyberprzemocy. Prezes Stowarzyszenia Centrum
Animacji  Młodzieży  gdzie  jest  pomysłodawcą  i  realizatorem  innowacyjnych  metod  pracy  z  młodzieżą  trudną  z
wykorzystaniem symulatorów niemowląt „Baby Care RealityWorks ®”. Autor projektu "Mobilna Pracownia Robotyki"
której  celem  jest  propagowanie  tej  dziedziny  nauki  wśród  dzieci  i  młodzieży  z  zaniedbanych  środowisk
wychowawczych,  realizator  projektu  GOL  –  Goleniowski  Ośrodek  Lokalny  który  udziela  wsparcia  osobom
usamodzielnianym opuszczający placówki opiekuńcze i będące w trudnej sytuacji życiowej. 
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