FUNDACJA DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ

zaprasza psychologów do udziału w rocznym cyklu szkoleniowym

Studium opiniowania sądowo-psychologicznego w sprawach z udziałem dzieci
REKRUTACJA do 11. EDYCJI STUDIUM 2016/2017
Studium jest elementem ogólnopolskiego, interdyscyplinarnego programu Fundacji Dajemy Dzieciom
Siłę na rzecz pomocy dzieciom uczestniczącym w procedurach prawnych. Wychodzi również naprzeciw
potrzebom wynikającym z regulacji prawnych, które wymagają od osób ubiegających się o wpis na listę
biegłych sądowych wiadomości specjalnych, potwierdzonych dokumentami lub innymi dowodami (par
12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn. 24 stycznia 2005r. w sprawie biegłych sądowych –
Dz.U. Nr 15 z 2005r. poz. 133).
Studium jest rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i realizowane przez
Fundację Dajemy Dzieciom Siłę we współpracy z PTP w ramach programu "PARTNER".
Adresaci: psycholodzy, biegli sądowi, studenci ostatniego roku studiów magisterskich na kierunku:
psychologia.
Cel: przygotowanie psychologów do pracy w zakresie opiniowania dla potrzeb orzecznictwa sądowego
w postępowaniu karnym i cywilnym oraz podnoszenie kompetencji psychologów pełniących funkcję
biegłych sądowych.
Forma i długość szkolenia: 180 godzin dydaktycznych, realizowanych raz w miesiącu w cyklu
9 weekendowych 20-godzinnych sesji (sobota-niedziela 9:00 – 18:00) w formie wykładów i zajęć
warsztatowych.
Miejsce szkolenia: Warszawa, Centrum Pomocy Dzieciom im. Ireny Kornatowskiej Fundacji Dajemy
Dzieciom Siłę przy ul. Mazowieckiej 12 lok. 25.
Prowadzący: eksperci FDN oraz zaproszeni wykładowcy
Planowane terminy pierwszych zjazdów: 15-16 października, 19-20 listopada, 10-11 grudnia. Pozostałe
terminy ustalone zostaną z uczestnikami podczas pierwszych zajęć.
Zgłoszenia do udziału przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem formularza online, dostępnego na
platformie edukacyjnej www.edukacja.fdn.pl
Warunkiem uczestnictwa w Studium jest zakwalifikowanie do udziału na podstawie zgłoszenia,
podpisanie indywidualnej umowy uczestnictwa oraz uiszczenie należnej opłaty przed pierwszym
zjazdem, zgodnie z określonym harmonogramem. Szczegółowe zasady określa Regulamin rekrutacji.
Warunkiem ukończenia Studium jest obecność na co najmniej 80% zajęć oraz zaliczenie egzaminu
końcowego. Na zakończenie Studium Uczestnicy otrzymują Zaświadczenie sygnowane przez Fundację
Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Dział edukacji i szkoleń
ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa tel./fax: +48 22 616 16 69, +48 22 616 09 90 cdir@fdds.pl fdds.pl KRS 0000 20 44 26

Odpłatność:
Forma płatności:

Wysokość raty*:

opłata
jednorazowa

2 900 zł + VAT
(3 567 zł brutto)

opłata w 2 ratach

1 600 zł + VAT
(1 968 zł brutto)

opłata w 4 ratach

850 zł + VAT
(1 045,50 zł brutto)

Terminy płatności:
Przed pierwszym zjazdem,
nie później jednak niż w ciągu
7 dni od otrzymania informacji
o zakwalifikowaniu.
 I rata – jw.
 II rata – do 15.02.2017





I rata – jw.
II rata – do 15.12.2016
III rata – do 15.02.2017
IV rata – do 15.04.2017

Całkowity koszt*:
2 900 zł + VAT
(3 567 zł brutto)
3 200 zł + VAT
(3 936 zł brutto)
3 400 zł + VAT
(4 182 zł brutto)

* Podana cena udziału w Studium obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, przerwy
kawowe oraz zaświadczenia poszkoleniowe. W sytuacji ewentualnej nowelizacji ustawy o VAT i zmianach w stawkach VAT
Organizator (FDN) zastrzega sobie prawo do zmiany ceny studium w trakcie jego trwania. W przypadku płatników
instytucjonalnych zwolnionych z VATu (zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. C Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku
od towarów i usług – tj. Dz. U. 2004 nr 54 poz. 535 z późniejszymi zmianami) osoba zainteresowana otrzymaniem faktury
VAT zw. zobowiązana jest poinformować Organizatora i dostarczyć stosowne Oświadczenie przed dokonaniem wpłaty,
zgodnie z Regulaminem odpłatnych szkoleń otwartych FDDS.

Kontakt:



w sprawach merytorycznych –alicja.budzynska@fdds.pl lub magdalena.zawadzka@fdds.pl;
(22) 826 88 62
w sprawach organizacyjnych i/lub związanych z rekrutacją – pomoc.edukacja@fdds.pl;
(22) 616 09 90

ZAPRASZAMY! Liczba miejsc w grupie jest ograniczona!

Pełny opis oferty dostępny jest na www.edukacja.fdn.pl.

ZAKRES MERYTORYCZNY
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Zagadnienia ogólne:
a. psychologia sądowa – definicje;
b. historia psychologii sądowej;
c. przepisy prawne regulujące pracę psychologów sądowych;
d. regulacje prawne dotyczące spraw z udziałem dzieci;
e. obszary funkcjonowania psychologów sądowych;
f. opinie psychologiczne, jako dowody w różnych kategoriach spraw;
g. opinia, jako dowód w sprawie i tego konsekwencje;
h. sposoby klasyfikacji opinii;
i. dylematy etyczne psychologa sądowego;
j. rozdzielność pracy psychologów sądowych z innymi funkcjami (mediatora, terapeuty,
doradcy, świadka);
k. trudności w opiniowaniu;
l. wymogi formalne opinii;
m. etapy pracy biegłego (od analizy akt do obrony opinii w sądzie);
n. umiejętność analizy akt sprawy;
o. planowanie badania;
p. techniki badania;
q. formułowanie opinii i wniosków;
r. stawiennictwo w sądzie.
Charakterystyka zjawiska krzywdzenia dzieci.
Czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci w rodzinie i poza rodziną.
Obraz psychologiczny rodziny przemocowej/kazirodczej.
Charakterystyka sprawców przemocy.
Obraz psychologiczny dziecka ofiary/świadka przestępstwa.
Charakterystyka funkcjonowania dziecka w sferze poznawczej, emocjonalnej, społecznej i
seksualnej.
Zasady budowania kontaktu z dzieckiem ofiarą/świadkiem przestępstwa.
Opiniowanie w sprawach dotyczących oceny zeznań małoletnich świadków:
a. przesłuchanie dziecka w polskiej procedurze karnej;
b. zasady, warunki, sposób prowadzenia przesłuchania;
c. fazy przesłuchania;
d. dobór technik badawczych i metodyka prowadzenia przesłuchania małoletnich
świadków;
e. zasady formułowania opinii i wniosków wydawanych w oparciu o udział w
przesłuchaniu;
f. kryteria oceny wiarygodności psychologicznej zeznań dzieci ofiar/świadków
przestępstw.
Opiniowanie w sprawach rozwodowych i opiekuńczych z udziałem dzieci:
a. zasady i warunki badania;
b. planowanie badania i dobór technik badawczych;
c. zasady formułowania opinii i wniosków w oparciu o przeprowadzone badanie;
d. problemy związane z wysłuchaniem małoletnich w postepowaniu cywilnym.
Specyfika diagnozy sądowo-psychologicznej w wypadkach podejrzenia wykorzystania seksualnego
dziecka.
Opiniowanie w sprawach nieletnich – zakres i metody badań oraz obszary opinii
Praca na konkretnych przypadkach z różnych kategorii spraw.
Superwizje spraw i przypadków.

PROWADZĄCY
Alicja Budzyńska - psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii UW oraz podyplomowych studiów „Problemy
Rodziny” w IPiR UW. Psycholog i koordynator Centrum Pomocy Dzieciom im. dr Ireny Kornatowskiej Fundacji
Dajemy Dzieciom Siłę. Posiada Certyfikat Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Jest biegłym
sądowym i mediatorem. Prowadzi m.in. zajęcia ze studentami APS w Warszawie oraz szkolenia dla sędziów,
prokuratorów, biegłych sądowych i innych profesjonalistów. Koordynuje Warszawską Sieć Pomocy Dzieciom.
Ważniejsze publikacje: „Poradnik Jak przesłuchiwać dziecko” (2009), „Diagnoza dziecka wykorzystywanego
seksualnie” w „Diagnoza, Interwencja i Pomoc Psychologiczna Dzieciom Wykorzystywanym Seksualnie” (2011).
Koordynuje Studium.
Magdalena Zawadzka - psycholog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja kliniczna). Ukończyła
kurs systemowej terapii rodzin w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Posiada certyfikat superwizora w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie i certyfikat specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie
Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz certyfikat w zakresie profilaktyki
uzależnień Towarzystwa Psychoprofilaktycznego. Od 16 lat jest związana z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę. Pracuje
w charakterze diagnosty, terapeuty, edukatora, konsultanta, superwizora, biegłego sądowego. Przez 6 lat była
koordynatorem, działającego przy Fundacji Ogólnopolskiego Klubu Biegłego. Jednocześnie od ponad 20 lat zajmuje
się pracą kliniczną. Bazując na wieloletnim doświadczeniu w pracy w placówkach służby zdrowia pracuje z
pacjentami, których dolegliwości mają tło psychogenne, oraz pacjentami przewlekle i nieuleczalnie chorymi. W
ramach współpracy z Warszawską Akademią Medyczną prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów medycyny.
Koordynuje Studium.
Maria Gordon - doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii; w przeszłości była psychologiem
penitencjarnym, następnie przez 25 lat pracowała w oddziale psychiatrii sądowej Szpitala Aresztu Śledczego w
Warszawie; biegły sądowy rekomendowany przez PTP, jest wykładowcą psychologii penitencjarnej na Wydziale
Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego; prowadzi seminarium magisterskie „Psychologia w procesie karnym”.
Ponadto wykłada psychologię sądową i penitencjarną na kursach zawodowych i studiach podyplomowych, prowadzi
superwizje w Klinice Psychiatrii Sądowej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie; opublikowała
kilkadziesiąt artykułów w czasopismach naukowych i pracach monograficznych poświęconych problematyce
penitencjarnej i sądowej.
Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska - psycholog, biegły sądowy z Zakładu Psychologii Sądowej Instytutu Ekspertyz
Sądowych w Krakowie. Wykładowca Centrum Edukacyjnego Nauk Sądowych, organizującego szkolenia m.in. z
zakresu psychologii sądowej. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu psychologii sądowej oraz
artykułów dotyczących problematyki zeznań ofiar wykorzystywania seksualnego.
Maria Keller-Hamela
psycholog,
Wiceprezeska
Zarządu
Fundacji
Dzieci
Niczyje,
pracuje
w Fundacji od 1996 roku. Zastępca redaktora naczelnego kwartalnika „Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania,
praktyka”. Koordynator programu "Dzieciństwo bez krzywdzenia - ku lepszemu systemowi ochrony dzieci w Europie
Środkowo-Wschodniej". Ekspert Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Przeciwdziałania Krzywdzeniu i
Zaniedbywaniu Dzieci (ISPCAN).
Małgorzata Toeplitz-Winiewska – doktor psychologii, wieloletni pracownik Wydziału Psychologii Uniwersytetu
Warszawskiego, przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z
psychologii sądowej, z problematyki agresji, a także etycznych problemów wykonywania zawodu psychologa. Kieruje
studiami podyplomowymi z psychologii sądowej organizowanymi przez Wydział Psychologii UW. Na innych
kierunkach studiów podyplomowych prowadzi zajęcia dotyczące przede wszystkim etycznych i prawnych zagadnień
orzecznictwa psychologicznego. Jest autorką wielu prac z zakresu etycznych aspektów zawodu psychologa.
Jolanta Tryfon - neuropsycholog, kieruje zespołem psychologów na Oddziale Neurologicznym dla dzieci
w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie, ma szerokie doświadczenie kliniczne.
Anna Wesołowska - sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi (V Wydział Karny Odwoławczy). Inicjatorka prowadzenia
wybranych rozpraw sądowych z udziałem uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach edukacji prawnej. Autorka
podręcznika dla nauczycieli i uczniów, poruszającego problematykę przemocy w rodzinie, przestępstw na tle
seksualnym, narkomanii i innych patologii. Pilotowała utworzenie pokoju przesłuchań dla dzieci w Łodzi.

