
 

 

Dziecko w rozwodzie: 
Dostrzec. Zrozumieć. Wesprzeć 

Konferencja podsumowująca projekt 
 

Gdańsk, 29.09.2023 godz. 09:00-17:00 
 
 
Konferencja podsumowuje rezultaty i wnioski z dwuletniego projektu, poświęconego pogłębianiu 
świadomości społecznej i podwyższaniu standardów w zakresie ochrony dobra dziecka w konfliktach 
okołorozstaniowych. Będzie to nie tylko wydarzenie informacyjne, ale również okazja do dyskusji z 
przedstawicielami zawodów i instytucji o sposobach pracy z rodziną na różnych etapach kryzysu 
okołorozwodowego. To szansa na wymianę wiedzy, tworzenie nowych inicjatyw i współpracę w 
dalszym rozwoju tematyki projektu. Program spotkania obejmuje: 
 

Część I 
09:00-09:15 Otwarcie konferencji 
09:15-09:45 Przedstawienie rezultatów i wniosków z realizacji projektu 
09:45-10:15 Różne role i perspektywy w projekcie: psycholog, mediator, specjalista dziecięcy. 
10:15-10:45 Runda pytań i odpowiedzi dotycząca projektu 
 

10:45-11:00 Przerwa kawowa 
 

11:00-12:30 Sposoby wsparcia rodziny w kryzysie na bazie doświadczeń centrum mediacji z Brna 
 

12:30-13:30 Przerwa obiadowa 
 

Część II 
13:30-15:30 Praca warsztatowa na temat dobrych praktyk i możliwych zmian systemowych  

        wspierających dzieci i rodzinę na różnych etapach kryzysu okołorozstaniowego  
 

15:30-15:45 Przerwa kawowa 
 

15:45-16:45 Podsumowanie części warsztatowej, wnioski i dyskusja 
16:45-17:00 Podsumowanie i zakończenie konferencji 
 
Prelegenci 
 

Agnieszka Tulin-Kardaś - prawnik, mediator rodzinny. Prezes Stowarzyszenia Pelikan, którego 
działania koncentrują się na wspieraniu ludzi w życiowych kryzysach poprzez terapię, mediacje i 
warsztaty edukacyjne. Współautorka i realizatorka kampanii społeczno-edukacyjnej „Dziecko w 
rozwodzie” za którą Stowarzyszenie nagrodzono tytułem Organizacji Pozarządowej za rok 2017 w 
Gdańsku. Członek powołanego przez Prezydent Gdańska Zespołu Interdyscyplinarnego ds 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 
 

Łukasz Kwiatkowski współpracuje z międzynarodową siecią praktyków skupionych wokół Institute 
for the Study of Conflict Transformation. Uzyskał tytuł Certified Transformative Mediator™, jest 
autoryzowanym trenerem i koordynatorem ISCT w Polsce. Prowadzi mediacje, facylitacje oraz 
szkolenia i warsztaty dla osób indywidualnych, organizacji i mediatorów. Posiada doświadczenie w 
budowaniu i rozwoju zespołów, zarządzaniu zmianą i konfliktem w organizacji. Zainicjował powstanie 
Centrum Dialogu i Transformacji Konfliktu z myślą o wsparciu ludzi, rodzin, organizacji i społeczności 
w konstruktywnym odpowiadaniu na sytuacje konfliktowe. W ramach Stowarzyszenia Pelikan 
koordynuje projekt włączania głosu dziecka w mediacji rodzinnej. 
 



 

 

Ewa Wojciszke-Orska - psycholog, nauczyciel akademicki Instytutu Psychologii UG z 10-letnim 
stażem, trener II stopnia PTP, certyfikowany socjoterapeuta, trener programu wychowawczo-
profilaktycznego „Spójrz Inaczej”, wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu socjoterapii i 
zagadnień wychowawczych. Twórca i współrealizator projektów placówek socjoterapeutycznych 
działających w Gdańsku od 1987 roku. Prowadzi szkolenia, zajęcia socjoterapeutyczne i konsultacje 
wychowawcze dla nauczycieli i opiekunów dzieci i młodzieży. Współtwórca projektu i redaktor 
naukowy serii bajek edukacyjnych dla dzieci i rodziców na temat emocji. Trener umiejętności 
psychologicznych: komunikacja społeczna, rozwiązywanie konfliktów bez agresji i przemocy, metody 
mediacyjne; budowanie zespołów szkolnych i w organizacji; profilaktyka uzależnień i agresji; 
zagadnienia wychowawcze, takie jak granice psychologiczne w klasie i w rodzinie, praca z dzieckiem 
w kryzysie. 
 

Martina Cirbusová kieruje zespołem 14 mediatorów w Centrum Mediacji w Brnie, które stosuje 
transformatywny model mediacji. Jest mediatorem transformatywnym certyfikowanym przez ISCT. 
W Czechach i innych krajach pracuje jako wykładowca, moderator konferencji rodzinnych, mediator i 
metodyk w wielu obszarach interdyscyplinarnej współpracy podmiotów w rozwiązywaniu sporów 
rodzinnych. Jako trenerka mediacji pracuje głównie w USA, a także w ramach ISCT Virtual Institute. 
Prowadzi również biuro terapeuty rodzinnego i małżeńskiego w Brnie. Uzyskała tytuł doktora na 
Wydziale Prawa Uniwersytetu Masaryka, specjalizuje się w prawie rodzinnym i ochronie praw 
dziecka. 
 

Robin Brzobohatý jest mediatorem rodzinnym z Czech z doświadczeniem ponad 3 500 mediacji. W 
latach 2015-2020 kierował programem mediacji transgranicznej w Biurze Międzynarodowej Ochrony 
Prawnej Dzieci w Brnie. Współpracuje z koordynatorem Parlamentu Europejskiego w sprawach 
uprowadzeń dziecka za granicę. Mediuje w ośrodkach mediacyjnych w Brnie i Ołomuńcu oraz jest 
egzaminatorem czeskiego Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie mediacji. Prowadzi kursy mediacji 
na Uniwersytecie Karola w Pradze i Uniwersytecie Masaryka w Brnie oraz był trenerem mediacji 
podczas szkoleń w różnych krajach na świecie. Otrzymał tytuł doktora na Wydziale Prawa 
Uniwersytetu Masaryka, gdzie skupia się na badaniu praw dzieci i mediacji rodzinnej włączającej 
dzieci. Jest mediatorem transformatywnym certyfikowanym przez ISCT, w swojej krajowej i 
międzynarodowej praktyce włączającej dzieci wykorzystuje wyłącznie model transformatywny. 
 

Ondřej Bouša ukończył psychologię na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Masaryka, gdzie 
kontynuuje pracę i badania głównie na temat kształtowania się tożsamości w okresie dojrzewania i 
wczesnej dorosłości. Od 2010 roku pracuje jako psycholog w Urzędzie Międzynarodowej Ochrony 
Prawnej Dziecka, a od 2016 roku jest tam kierownikiem wydziału psychologii. Jego główne 
doświadczenie to adopcja międzynarodowa i konflikty rodzin międzynarodowych, zwłaszcza 
przypadki uprowadzenia rodzicielskiego za granicę. Z uwagi na skupienie na konflikcie rodzicielskim i 
jego wpływie na dziecko, został również mediatorem (2013), mediatorem transformatywnym (2015) i 
specjalistą dziecięcym (szkolenie w Centrum Badań nad Dzieckiem i Rodziną UNESCO, 2015). Pracuje 
jako wykładowca i superwizor. 
 
 
Kwestie organizacyjne 
 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Wystąpienia w języku obcym będą tłumaczone na język polski.  
Konferencja organizowana przez Stowarzyszenie Pelikan w ramach projektu „Dziecko w rozwodzie. 
Dostrzec. Zrozumieć. Wesprzeć”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy 
EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. 
Więcej informacji o projekcie na www.dzieckowrozwodzie.pl oraz profilu FB: Dziecko w rozwodzie 
 
Link do formularza zgłoszeniowego: https://forms.gle/xuzAj9v4KToBcizh8 
Kontakt do organizatora: Agnieszka Tulin-Kardaś, 603 555 621, kontakt@pelikan.org.pl 

http://www.dzieckowrozwodzie.pl/
https://forms.gle/xuzAj9v4KToBcizh8
mailto:kontakt@pelikan.org.pl


 

 

 
Miejsce konferencji: konferencja odbędzie się na terenie Trójmiasta, organizator powiadomi 
uczestników o dokładnej lokalizacji z odpowiednim wyprzedzeniem 
 

Informacja o organizatorze: Stowarzyszenie Pelikan od 2000 roku pomaga rodzinom i dzieciom w 
trudnościach i kryzysach życiowych, a od 2004 jako Organizacja Pożytku Publicznego (OPP). Do 2012 
wsparcie skupiało się na rodzinach adopcyjnych i zastępczych, a następnie działalność stopniowo 
objęła całościowe wsparcie ludzi i rodzin w zakresie psychologii oraz komunikacji i konfliktu 
(konsultacje, warsztaty grupowe i indywidualne, szkolenia, mediacje). 
Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju pozytywnego potencjału w ludziach i stwarzanie 
dzieciom optymalnych warunków rozwoju poprzez podnoszenie kompetencji wychowawczych i 
jakości komunikacji międzyludzkiej. Za Kampanię „Dziecko w rozwodzie. Dostrzec. Zrozumieć. 
Wesprzeć”, Pelikan otrzymał w 2018 roku z rąk Prezydenta Gdańska, nagrodę im. Lecha 
Bądkowskiego dla Najlepszej Organizacji Pozarządowej. 
 

Stowarzyszenie Pelikan: www.pelikan.org.pl  
Centrum Dialogu i Transformacji Konfliktu: www.mediacjatransformatywna.pl  
 

http://www.pelikan.org.pl/
http://www.mediacjatransformatywna.pl/

