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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA OBJĘTEGO 

PATRONATEM HONOROWYM  

 

1. Opis wydarzenia 

 Międzynarodowa konferencja naukowa na rzecz rozwoju rodzicielstwa zastępczego pt. 

„Dziecko w systemie wsparcia” odbyła się w dniach 2-3 kwietnia 2019 r. w godzinach 9:00-15:30. 

Rejestracja uczestników rozpoczęła się o godzinie 8:30.  Pierwszego dnia gościliśmy na 

Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu, przy ulicy Ostrowskiego 30B, a 

drugiego w Centrum Historii „Zajezdnia” przy ul. Grabiszyńskiej 184, także we Wrocławiu. 

Organizatorami konferencji była Dolnośląska Fundacja na Rzecz Rodzicielstwa Zastępczego 

„Przystanek Rodzina”, w partnerskiej współpracy z:  Uniwersytetem Humanistycznospołecznym 

SWPS we Wrocławiu, Fundacją EY, Fundacją Pozytywka, Fundacją Art of Living, Akademickim 

Kołem Naukowym Studentów Pracy Socjalnej „POMOC” Uniwersytetu Wrocławskiego oraz 

Fundacją Integrarte. 

Na konferencję zaproszono zarówno przedstawicieli świata nauki jak i praktyków. Na konferencję 

zaproszono również  Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej oraz przedstawicieli Urzędu Miasta 

Wrocławia. W konferencji udział wzięli przedstawiciele sądownictwa, Powiatowych Centrów Pomocy 

Rodzinie, Ośrodków Pomocy Społecznej i organizacji pozarządowych zajmujących się pieczą 

zastępczą, funkcjonujących zarówno w województwie dolnośląskim, jak i przybyłych z różnych stron 

kraju. Wśród zaproszonych gości należy podkreślić szczególny udział zainteresowanych tematem, 

czyli rodzin zastępczych, kandydatów na rodziny zastępcze oraz wszystkie inne osoby zainteresowane 

problematyką konferencji.  

Rejestracja na konferencje odbywała się poprzez formularz elektroniczny, który był dostępny na 

stronie http://www.przystanekrodzina.pl/konferencja i trwała od 4 do 31 marca 2019r. W tym okresie 

chęć udziału w konferencji zgłosiło 225 osób, na 200 przewidzianych miejsc. Ostatecznie w 

http://www.przystanekrodzina.pl/konferencja


konferencji uczestniczyło łącznie aż 207 osób.  Tak duże zainteresowanie oraz ostateczna liczba 

uczestników wydarzenia (także przez rejestrację całej konferencji i transmisji wideo o żywo na profilu 

fundacyjnym portalu społecznościowego Facebook) po raz kolejny wskazuje na potrzebę 

organizowania tego typu wydarzeń w przyszłości, jako okazji do stworzenia przestrzeni do dyskusji i 

debaty. Jednocześnie upublicznienie wydarzenia staje się okazją do promowania Rodzicielstwa 

Zastępczego w naszym kraju. 

Spotkanie konferencyjne pierwszego dnia składało się z czterech obszarów: Organizatorów Pieczy 

Zastępczej, Wsparcia systemowego dziecka i rodziny, Wypalenia zawodowego Rodziców 

Zastępczych i form ich wsparcia oraz Obszaru Prawnego. Drugiego dnia, także zorganizowane 

były cztery obszary: Tożsamości dziecka w pieczy zastępczej, Usamodzielniania młodzieży z 

pieczy zastępczej, Edukacji szkolnej i form wsparcia dzieci z pieczy i ich rodzin oraz Metod 

terapeutycznych dla dziecka i rodziny. W tym dniu w przerwach między sesjami uczestnicy mogli 

obejrzeć wystawę nowych prac plastycznych dzieci z  zawodowej rodziny zastępczej „Za górami, za 

lasami”, mieszkającej w powiecie jeleniogórskim. Wydarzenie było w całości moderowane przez 

dziennikarza naukowego - Rafała Motriuka.  

Konferencja została zainaugurowana wystąpieniem Pani dr hab. Moniki Lewandowicz-

Machnikowskiej, profesor Uniwersytetu SWPS oraz Rafała Motriuka – prowadzącego konferencję, 

którzy serdecznie przywitali wszystkich uczestników w imieniu organizatorów. Następnym punktem 

był wykład otwarcia prowadzony, przez Panią dr hab. Martę Danecką – profesor Instytutu Studiów 

Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Kierownik Zakładu Przemian Społecznych i Instytucjonalnych, 

który nosił tytuł „Dla dobra dziecka czyli dylematy pieczy zastępczej”. Traktował on w dużej 

mierze o trudnościach, z jakimi muszą mierzyć się rodziny zastępcze.  

Po zakończeniu powyższej prelekcji, rozpoczął się Obszar Organizatorów Pieczy Zastępczej, 

moderowany przez Panią Joannę Luberadzką-Grucę, ekspert Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki 

Zastępczej, która wygłosiła pierwszy wykład pod tytułem „Zadania Organizatorów Pieczy 

Zastępczej w świetle doświadczeń Koalicji”, w którym została poruszona kwestia konieczności 

pilnych zmian w zakresie ustawodawstwa dot. rodzin zastępczych, ponieważ według statystyk coraz 

mniejsza liczba osób wiąże swoją przyszłość zawodową z tym obszarem. Podkreślona została także 

konieczność współpracy, między różnymi obszarami całego systemu, bo dopiero wtedy rodzinna 

piecza zastępcza może w pełni realizować swoje funkcje i cele działania na rzecz dobra dzieci. 

Następną prezentację poprowadziła Pani Beata Rogowska – Dyrektor Ośrodka Rodzinnej Pieczy 

Zastępczej w Kielcach razem z Panią Dorotą Ławniczak – Zastępcą Dyrektora Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Rodzinie, nosił on tytuł „System wsparcia rodziny biologicznej oraz zastępczej 

realizowany w Kielcach”. Przedstawiono w nim bardzo optymistyczne fakty, które unaoczniają, że 

odpowiednio prowadzona polityka w zakresie pieczy zastępczej, obejmująca między innymi rozwój 

profilaktyki wychowawczej, może przynieść wspaniałe efekty, co widać na przykładzie miasta Kielce. 



 „Rodzina jest dla dzieci” – łódzka kampania społeczna na rzecz Rodzicielstwa Zastępczego”, to 

tytuł kolejnego wystąpienia, tym razem pracowników Zespołu Promocji Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Łodzi – Pani Karoliny Tatarzyńskiej i Pani Agnieszki Nowickiej, które wprowadził do 

tematu Dyrektor MOPS – Pan Piotr Rydzewski. Przedstawili oni niezwykle ciekawą kampanię 

społeczną, jaka została wprowadzona w Łodzi, jej celem jest promowanie rodzicielstwa zastępczego 

oraz wspieranie już istniejących rodzin zastępczych, a także pomaganie rodzinom biologicznym, które 

znalazły się w kryzysowych sytuacjach. 

Po przerwie rozpoczął się drugi Obszar Wsparcia systemowego dziecka i rodziny, pod moderacją Pani 

dr hab. Izabeli Krasiejko – profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w 

Częstochowie. Pierwszym punktem w tym obszarze, był wykład „Między pomocą rodzinie a 

ochroną bezpieczeństwa dziecka - praca z rodzicami biologicznymi”, przedstawiony przez 

wspomnianą wyżej Panią Profesor Krasiejko. Zawierał on oprócz wartości merytorycznej, dodatkowo 

projekcję filmu „Rozmowy o rozwiązaniach” – dobre praktyki  z rynku amerykańskiego.  

Następny punkt pt. „Dziecko w brytyjskim systemie pieczy” przeprowadziła Joanna Mirosław – mgr 

socjologii, doktorantka Zakładu Przemian Społecznych i Instytucjonalnych w Polskiej Akademii 

Nauk. W brytyjskim systemie pieczy zastępczej kładzie się duży nacisk na promocję i wsparcie 

rodzinnej opieki zastępczej, co przynosi dobre efekty. Ponadto świadczeniem usług z zakresu pieczy 

zastępczej zajmują się nie tylko samorządy terytorialne ale też agencje prywatne. Jest to bardzo 

wnikliwy i multiprofesjonalny system. 

Wykład Joanny Gorczowskiej – praktyka systemowego z dyplomem kliniki Tavistock w Londynie, 

magistra pedagogiki społecznej, brytyjskiego eksperta sądowego w sprawach o ustalenie opieki nad 

dzieckiem, który miał tytuł „Systemowe czynniki wpływające na zwiększenie stabilności dziecka 

umieszczonego w pieczy zastępczej – dobre praktyki  z rynku brytyjskiego” był kolejnym 

elementem Obszaru Wsparcia systemowego dziecka i rodziny. Rynek brytyjski bardzo indywidualnie 

podchodzi do każdego dziecka i stawia je oraz jego potencjał rozwojowy w Centrum zainteresowania. 

Obszar Wypalanie zawodowe Rodziców Zastępczych i formy wsparcia, to kolejny etap pierwszego 

dnia konferencji. Był on moderowany przez dr Rafała Adamczewskiego z Akademii Humanistyczno-

Ekonomicznej w Łodzi, Filii w Sieradzu , który zaprezentował  także pierwszy temat, tj. 

„Psychospołeczne czynniki wypalenia sił rodziców zastępczych. Przyczynek do dyskusji”. W 

punkcie tym było podkreślone tabu społeczne, jakie nadal jest nałożone na kwestię wypalenia 

zawodowego, nie tylko rodziców zastępczych, ale rodziców w ogóle wśród pracowników. 

Dr Anna Matyja, będąca socjologiem-socjoterapeutą oraz psychoterapeutą dzieci i młodzieży,  

 wygłosiła prezentację „Trudne powroty. Dlaczego dzieci z rodzin zastępczych i adopcyjnych 

trafiają do domów dziecka?”,  która w dużej mierze traktowała o trudnościach, jakie napotykają 

wychowankowie, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Często rodzinami zastępczymi 

zostają np. dziadkowie, którzy nie mają ku temu kompetencji.  



Następnie mama zastępcza - Aleksandra Nawrocka w ramach wystąpienia zatytułowanego „Ten 

Chłopiec” opowiedziała swoją historię związaną z wypaleniem zawodowym. Jest to zjawisko 

nierzadko spotykane u rodzin zastępczych. Ma na nie wpływ: brak odpoczynku, często brak wsparcia 

ze strony otaczającego środowiska oraz ogrom trudności wychowawczych związanych z opieką nad 

powierzonymi dziećmi.   

Kolejnym punktem konferencji była projekcja filmu reżyserii i produkcji Christy – mamy zastępczej z 

USA, której nie udało się dotrzeć osobiście, ale w postaci nagranego filmu (przetłumaczonego przez 

wolontariuszy fundacji) pokazała efekty swojej pracy, aby obecni mogli z nich skorzystać. Christy jest 

mamą zastępczą, która stworzyła miejsce pomocne dla rodziców zastępczych na stronie 

www.afosteredlife.com oraz portalach społecznościowych Facebook i YouTube, dzięki temu rodzice 

zastępczy posługujący się językiem angielskim mają wspólną platformę działania oraz mogą otrzymać 

niezbędne wsparcie.  

Obszar prawny pod moderacją Pani dr hab. Moniki Lewandowicz-Machnikowskiej – Profesor 

Uniwersytetu SWPS, był teoretycznym ale niezbędnym elementem konferencji, jeśli chcemy 

profesjonalnie pomagać wychowankom. 

Na początku Pani dr Olga Hałub-Kowalczyk z Uniwersytetu SWPS przedstawiła prelekcję 

„Konstytucyjne standardy ochrony praw dziecka w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem 

sytuacji dziecka w pieczy zastępczej”. Były w niej poruszane podstawy prawne, które mają 

zapewniać potrzebującym tego jednostkom stosowną pomoc ze strony pomocy społecznej. 

Pan Dr hab. Stanisław Nitecki – profesor Uniwersytetu Opolskiego oraz Sędzia Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Gliwicach przedstawił przemowę o tytule „Odpłatność za pobyt dziecka w 

pieczy zastępczej jako instrument jego powrotu do rodziny”, było to bardzo pouczające 

przemówienie, które unaoczniało, że nie zawsze motywacja finansowa jest wystarczająca i trzeba 

działać na jeszcze innych wymiarach.  

„Pomoc na usamodzielnienie wychowanków pieczy zastępczej – wybrane problemy w świetle 

orzecznictwa sądów administracyjnych”, to ważny temat poruszany przez Panią dr hab. Iwonę 

Sierpowską,  profesor Uniwersytetu SWPS. Pani Profesor podkreśliła, że jest to temat bardzo szeroki i 

inspirujący naukę do postulowania pewnych zmian w prawie. Według polskiego prawa istnieją 

przesłanki pozytywne oraz negatywne, na podstawie, których przyznaje się lub odmawia omawiane 

świadczenie. 

Z następnym tematem zmierzyła się Pani dr Aleksandra Wilk, reprezentująca Uniwersytet Opolski, 

której wystąpienie nosiło tytuł „Prawne aspekty przymusowego odebrania dziecka z powodu 

przemocy w rodzinie  - (nie)systemowe rozwiązanie”. Pani Doktor zwróciła uwagę, że jest to 

narzędzie, które wzbudza bardzo dużo emocji u każdej strony: u dzieci, u rodziców, a także u samego 

pracownika socjalnego. Trudność owej sytuacji dodatkowo pogłębia fakt, że przepis nie reguluje 

dokładnych procedur, ani właściwego postępowania, co sprawia, że każdy ośrodek pomocy społecznej 

wypracowuje własne metody postępowania. 

http://www.afosteredlife.com/


Ostatnie przemówienie wygłosiła Alina Prusikowska-Marek – kurator, specjalista ds. rodzinnych w 

Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim, pod tytułem „Praktyka sądowa w zakresie zasady 

tymczasowości pieczy zastępczej”. Zostały przedstawione bardzo ciekawe dane statystyczne na temat 

pieczy zastępczej, na uwagę zasługuje fakt rozbieżności pomiędzy danymi podawanymi przez GUS, a 

przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  

W ten sposób zakończył się dzień pierwszy konferencji, po której, w godzinach wieczornych, część 

uczestników wzięła udział w bankiecie z okazji 5-lecia Fundacji Przystanek Rodzina, który odbył się, 

dzięki gościnności firmy NOKIA, w NOKIA Garage. 

Pierwszy obszar drugiego dnia konferencji, to Tożsamość dziecka w pieczy zastępczej; był on 

moderowany przez dr Monikę Wiktorowicz-Sosnowską. Pierwszy wykład pod tytułem: „O 

tożsamości słów parę. Dlaczego ważne jest poznawanie korzeni przysposobionego dziecka”. 

wygłosiła Pani dr Blanka Król – psycholog i terapeuta. Wykład był świetnym unaocznieniem, jak 

ważna jest własna tożsamość i jej poznanie, ponieważ bez tego nikt nie jest w stanie funkcjonować, 

jako dojrzały dorosły. Na naszą tożsamość składa się wiele elementów, między innymi – imię, które 

niestety często bywa zmieniane w podczas procesów adopcyjnych. 

O godzinie 9:30 rozpoczęło się przemówienie rodzica adopcyjnego, który opowiadał o własnych, 

bardzo ciężkich doświadczeniach. Rodzic pragnął zachować anonimowość. 

Następny punkt przeprowadziła Pani dr Monika Wiktorowicz-Sosnowska z Instytutu Socjologii 

Uniwersytetu Wrocławskiego, nosił on tytuł „Rola „znaczącego innego” w kształtowaniu 

tożsamości podopiecznego rodziny zastępcze”. Traktował on o bardzo ważnym wpływie, jaki 

wywierają jednostki lub grupy, które są ważne dla wychowanków pieczy zastępczej na ich samych. 

Pani Doktor przypomniała nam, że tożsamość jest procesualna i kształtuje się w relacji z innymi  

ludźmi.  

Obszar Usamodzielnienie młodzieży z pieczy zastępczej, pod moderacją Pani Agaty Skalec z 

Fundacji EY, będącej Partnerem konferencji, rozpoczął się od krótkiej prezentacji Pana Jacka Olejnika 

z Fundacji Robinson Crusoe, który „w pigułce” opowiedział, jak wygląda system usamodzielniania w 

naszym kraju. Następnie Pani Anna Time opowiedziała o swoich osobistych doświadczeniach 

funkcjonowania  w systemie pieczy zastępczej i całego procesu usamodzielnienia. Wystąpienie to 

pokazało, jak wygląda polityka pieczy zastępczej w Polsce z perspektywy młodych osób – 

usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej. W trakcie niejednokrotnie wypowiadała się 

także Blanka Król, która występowała tym razem w roli Rodzica Zastępczego. W jej wypowiedziach 

można było dostrzec praktykę, która została nabyta w wyniku wieloletniego doświadczenia. Zostało 

wspomniane między innymi, że wprowadzenie nowego wychowanka do rodzinnej pieczy zastępczej 

jest zagrożeniem nie tylko dla jego tożsamości ale także dla tożsamości rodzica zastępczego, bo do 

systemu rodzinnego wchodzi całkowicie nowa osoba. Cały obszar miał odmienną i bardzo twórczą 

formę. Już w trakcie punktu do dyskusji włączały się osoby z widowni, które mogły przedstawiać 

własne opinie oraz zadawać dodatkowe pytania.  



Następny Obszar Edukacja szkolna i formy wsparcia dzieci z pieczy i ich rodzin był moderowany, 

przez Panią dr Monikę Kurzynogę z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, która wygłosiła 

także pierwszą prelekcję w tym obszarze: „Szkoła – miejsce wyrównywania szans czy straconych 

nadziei? O potencjale (nie)wykorzystanym”. Szkoła jest nieodłącznym elementem życia każdego 

dziecka i szczególnym przeżyciem dla dzieci, które mają jakieś ciężkie doświadczenia życiowe. 

Szkoła niestety ma potencjał, aby stać się miejscem opresyjnym, bo dziecko będzie wciskane w różne 

ramy i normy. Zadaniem opiekunów dziecka jest obserwować uważnie i reagować, gdy zobaczy się 

jakieś niepokojące sygnały. 

„Wspieranie dziecka we współpracy z Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapeutycznym”,  to 

wystąpienie wygłoszone, przez Panią mgr Elżbietę Kocimską-Zych – wicedyrektora ds. 

wychowawczych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii we Wrocławiu. Prelegentka poświęciła ten 

czas na walkę ze stereotypami, krążącymi wokół MOS-u. Wbrew obiegowej opinii, nie jest to twór 

podobny zakładowi poprawczemu, a miejsce, gdzie słowami Pani Kocimskiej-Zych „dzieci trudne do 

kochania” mogą odnaleźć właściwą drogę i mimo swojego zagrożenia demoralizacją uciec od tego. 

Następnym punktem, był monolog Pani Beaty Wiśniewskiej, która prowadzi rodzinę zastępczą o 

funkcji pogotowia rodzinnego. Pani Beata opowiadała o doświadczeniach swoich i swoich dzieci w 

kontakcie ze szkołami i przedszkolami. Podkreślała wartość współpracy na linii rodzic i szkoła, która 

wymaga kompetencji nauczyciela w zakresie znajomości specyfiki rodzin zastępczych i pieczy 

zastępczej. 

Ostatni obszar konferencji, to Metody terapeutyczne dla dziecka i rodziny, pod moderacją 

Kazimierza Zdziebło, pracującego w Fundacji Pozytywka - psychologa, psychoterapeutę i 

superwizora.  

Pierwszym punktem tego obszaru był wykład Pani Hannah Koster (tłumaczony przez Panią Joannę 

Gorczowską) – terapeutki w Usługach dla Dzieci w Southwark (Londyn, Wielka Brytania), The use of 

Attachment Based Therapy in Southwark foster care services- secure base model. Praktyczne 

zastosowanie Terapii Opartej na Więzi –„Secure-Base Model”. Główne pytanie, na które miał 

odpowiedzieć ten punkt, to: Jakiego modelu używać i jak można wspierać opiekunów zastępczych i 

dziecko? Jak pracować z tym poziomem traumy, z którym przyszło ono do pieczy zastępczej? 

Dodatkowo była okazja, aby wysłuchać prawdziwych przykładów, jak odpowiednio dobra ścieżka 

pomocy, może naprowadzić skrzywdzone dziecko z powrotem na właściwą drogę.  

Psycholog ze specjalnością neuropsychologia kliniczna – Pani Katarzyna Kloc wygłosiła prelekcję 

„Wczesne wspomaganie rozwoju i trening funkcji poznawczych”. W punkcie tym zostało 

podkreślone, że pomoc udzielona we wczesnym dzieciństwie skutecznie kompensuje występujące u 

dziecka deficyty oraz zapobiega pojawieniu się zaburzeń o charakterze wtórnym. 

Następnie w wykładzie „Socjoterapia – dla kogo? Perspektywa praktyczna i teoretyczna” Pani 

Joanna Malcherek – studentka IV roku psychologii na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu i Pani 

Ksenia Gil – studentka V roku psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim, poruszyły kwestię 



szerokości zagadnienia socjoterapii; wedle jednej z definicji jest to forma pomocy, która ma zapewnić 

wyzdrowienie. Należy pamiętać, że nie jest to indywidualna forma wsparcia (dziecko-terapeuta), a 

grupowa (dziecko  w grupie).  

Prelekcja „Empowerment – jak wzmocnić dzieci? Oddech, koncentracja, relaks, zabawa”  została 

wygłoszona, przez Panią Agnieszkę Lintowską wraz z Panią Małgorzatą Skiepko z Fundacji Art of 

Living. Fundacja w swoim ośrodku, w centrum Polski - Tarasce, koło Piotrkowa Trybunalskiego w 

trakcie zimy oraz okresów letnich organizuje kolonie dla dzieci w wieku od 8 do 18 lat. W trakcie 

takich akcji fundacja kładzie nacisk na rozwój u dzieci umiejętności życiowych (rozwijanie 

umiejętności interpersonalnych i poczuci akceptacji), naukę projektowania działań społecznych 

(rozwijanie poczucia odpowiedzialności społecznej) oraz empowerment (wzmacnianie pamięci i 

koncentracji). 

Edyta Wojtasińska poprzedziła kolejny panel dodatkowym swoim wystąpieniem dotyczącym terapii 

TBRI, którą od ponad dwóch lat stosuje oraz także jest trenerem Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki 

Zastępczej i uczy opiekunów zastępczych tej metody.  

Ostatnia część - panel dyskusyjny „Rodzice zastępczy i ich najlepsze praktyki” był świetnym 

zakończeniem konferencji. W jego trakcie wypowiadały się Dominika Podoba, Dorota Jackowska i 

Edyta Wojtasińska – zawodowi rodzice zastępczy, pochodzący z trzech różnych powiatów z całej 

Polski. Wszystkie trzy Mamy Zastępcze opowiadając o swoich doświadczeniach i najlepszych 

praktykach terapeutycznych podkreślały wielką radość i satysfakcję, które czerpią ze swojej pracy, 

pomimo wielu trudności jakie napotykają na swojej drodze.  

 

2. Informacje na temat Patronów 

Konferencja była objęta patronatami honorowymi: Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 

Ministra Sprawiedliwości, Rzecznika Praw Dziecka, Wojewody Dolnośląskiego, Prezydenta 

Wrocławia i Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. 

Informacje o patronach znajdowały się we wszystkich przygotowanych materiałach w uzgodnionym z 

patronami formacie. 

 

3. Zrealizowane działania promocyjne związane z przedsięwzięciem 

W związku ze zorganizowaną Konferencją we współpracy z SWPS Uniwersytetem Humanistycznym 

oraz Fundacją EY  zostały przeprowadzone działania promocyjne głównie w mediach elektronicznych 

(strona https://www.swps.pl/nauka-i-badania/konferencje/19090-dziecko-w-systemie-wsparcia oraz 

http://www.przystanekrodzina.pl/konferencja), jak również w mediach społecznościowych 

(https://www.facebook.com/events/155033375215936/  - 7,4 tys. odbiorców). Wysłano zaproszenie 

otwarte przez newsletter Sektor 3 oraz został napisany materiał informacyjny w lokalnej Gazecie 

Wrocławskiej.  

https://www.swps.pl/nauka-i-badania/konferencje/19090-dziecko-w-systemie-wsparcia
http://www.przystanekrodzina.pl/konferencja


Cała konferencja była rejestrowana i wyświetlana w ramach transmisji wideo na żywo na profilu 

fundacyjnym portalu społecznościowego Facebook, gdzie zarejestrowano olbrzymie zainteresowanie 

odbiorców (pierwszą część konferencji odebrało ponad 14 tys. osób).  

Wszyscy uczestnicy, zgodnie z życzeniem, otrzymali przygotowane Certyfikaty w postaci papierowej 

(podczas konferencji) lub elektronicznej (drogą mailową po konferencji), a prelegenci oraz 

Wolontariusze i Darczyńcy otrzymali dedykowane indywidualnie podziękowania. 

 

Akceptacja: 

Wrocław, 2 maja 2019r.  Małgorzata Sawicka – Prezes Zarządu Fundacji Przystanek Rodzina  

            

 


