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Szanowni Państwo, 

Krzywdzenie dzieci jest poważnym problemem społecznym. Dziecko swoim zachowaniem, objawami 

fizycznymi może pokazywać, że nie czuje się bezpieczne w rodzinie, że jest krzywdzone przez swoich 

rówieśników, że potrzebuje pomocy. W rozpoznawaniu sytuacji dziecka nauczyciele/ pracownicy szkół, 

przedszkoli, placówek oświatowych mają nie tylko szczególną rolę, ale i nadzwyczajne możliwości.  

Pracownicy szkoły/przedszkola/ placówki oświatowej, którzy umieją rozpoznać oznaki krzywdzenia- mogą 

podjąć interwencję, która pomoże dziecku w jego trudnej sytuacji, mogą zapobiec krzywdzeniu dziecka. 

Nie zawsze jednak wiadomo co zrobić, gdy zauważy się oznaki krzywdzenia dzieci. Jak rozpoznać, że dziecko 

doświadczyło przemocy? Jak pomóc dziecku, żeby nie zaszkodzić? Jak rozmawiać z dzieckiem, czy rozmawiać 

z rodzicami? Czy każde podejrzenie należy zgłosić? Gdzie i jak to zrobić? 

Rozpoczynamy nowy projekt dla szkół/ przedszkoli/ placówek oświatowych. Będziemy uczyć o tym, jak 

rozmawiać, jak pomóc dziecku, które może doświadczać przemocy, co powinno nas zaniepokoić. 

Razem z przedstawicielami szkół/ przedszkoli/ placówek oświatowych przygotujemy dokument zawierający 

procedury postępowania w sytuacji, gdy podejrzewamy, że dziecko jest krzywdzone. 

Projekt to nie tylko szkolenia, ale też praktyczne warsztaty, które pozwolą uczestnikom przejść krok po kroku 

przez procedurę interwencji. 

Jako organizacja mająca doświadczenie w przeciwdziałaniu krzywdzenia dzieci  

pragniemy ZAPROSIĆ PAŃSTWA szkoły/przedszkola/ placówki oświatowe  

do uczestniczenia w projekcie pn. „Polityka Ochrony Dzieci w placówkach oświatowych”  
realizowanego przez Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA  

wspólnie z Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli 

Głównym cele projektu jest przygotowanie dolnośląskich szkół/ przedszkoli/ placówek oświatowych do 

wdrożenia procedur i standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem i przeciwdziałania przemocy wobec 
dzieci i młodzieży. 

Dodatkowym celem jest wzrost kompetencji pracowników szkół/ przedszkoli/ placówek oświatowych w 
obszarze ochrony dzieci przed krzywdzeniem i przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci. 

Projekt adresowany jest do: 

Pracowników szkół/ przedszkoli/ placówek oświatowych : nauczycieli, pedagogów, psychologów 
zatrudnionych w szkołach/ przedszkolach/ placówkach z województwa dolnośląskiego. 

Z każdej szkoły/przedszkola/ placówki oświatowej zapraszamy do udziału w projekcie min. 2-6 osób z jednej 
szkoły/ przedszkola/ placówki, które staną się rzecznikami Polityki Ochrony Dzieci w danej szkole/ 
przedszkolu/ placówce oraz będą uczestniczyć w szkoleniach, konsultacjach oraz warsztatach w celu 
wypracowania i wdrożenia Polityki Ochrony Dzieci w szkole/ przedszkolu/ placówce. 

Planowane działania: 

- 2 webinary zaplanowane na początek i zakończenie projektu 
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- jednodniowe szkolenie przeprowadzone w formie zdalnej.  
Szkolenie wprowadzające program ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą obejmuje takie zagadnienia 
jak rozpoznawanie, interwencja, standardy ochrony oraz przygotowanie Polityki Ochrony Dzieci.  

- konsultacje przeprowadzone w formie zdalnej. 

Podczas konsultacji szkoły/ przedszkola/ placówki oświatowe, mogą liczyć na pomoc w przygotowaniu 

Politykę Ochrony Dzieci (POD) dostosowując politykę do ich specyfikacji oraz działalności.  

- jednodniowy warsztat przeprowadzony w formie zdalnej.  
Warsztaty będą dotyczyły wdrożenia polityki ochrony dziecka w szkole/ przedszkolu/ placówce oświatowej 
poprzez analizę konkretnych przypadków.  Studium przypadku będzie opierało się na analizie krok po kroku 
postępowania w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dziecka zgodnie z Polityką Ochrony Dziecka. 

Co oferujemy w ramach projektu: 

➢ Szkolenia/warsztaty podnoszące kompetencje pracowników szkół, przedszkoli i placówek oświatowych  
w zakresie pomocy dziecku krzywdzonemu 

➢ Przygotowanie dokumentów Polityki Ochrony Dzieci dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych 
określających standardy postępowania w obszarze ochrony dziecka 

➢ Konsultacje specjalistyczne 
➢ Materiały edukacyjne 
➢ Zaświadczenie dla uczestników wystawione przez Stowarzyszenie SZANSA. 
➢ Zaświadczenie dla  uczestników wystawione przez DODN. 

 

Korzyści z uczestnictwa w projekcie: 

➢ Szkoła/przedszkole/ placówka będzie posiadała ustalone i spisane procedury interwencji  
w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka, w postaci Polityki Ochrony Dziecka 

➢ Pracownicy będą przeszkoleni z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci, 
podejmowania interwencji, rozmowy z dzieckiem. 

➢ Pracownicy będą wiedzieli w jaki sposób postępować w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dziecka lub 
w sytuacji kryzysowej dla dziecka.  

 

Jak się zgłosić? 

Do projektu można się zgłosić poprzez wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego.  

Wystarczy kliknąć podany link, wypełnić i wysłać do nas: https://forms.gle/qMmkybfHFaStvk8G8 

Zapisani uczestnicy otrzymają link do szkolenia/warsztatu na podany w kwestionariuszu mail. 

Przy wypełnianiu kwestionariusza oraz wyborze jednej z 16 grup, proszę zwrócić uwagę na terminy 

oferowanych działań, gdyż zgłoszona grupa osób weźmie udział w trzech wydarzeniach tj. szkoleniu, 

konsultacjach oraz warsztacie – wszystkie działania prowadzone będą online. Szczegóły w załączniku do 

informacji o projekcie 

Liczba miejsc jest ograniczona. Przy zapisach bierzemy pod uwagę kolejność zgłoszeń. 

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu:  
Dominika Błaszczyk, tel. 888 381 047 (w godz. 9.00-15.00) lub biuro@szansa.glogow.pl 

Informacje znajdziesz także na: www.szansa.glogow.pl  oraz www.dodn.dolnyslask.pl 

https://forms.gle/qMmkybfHFaStvk8G8
mailto:biuro@szansa.glogow.pl
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