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Razem wobec rozstania 

Nie bądźmy bierni – działajmy razem wobec rozstania! – pod takim hasłem organizowana jest 

w dniach 15-16 czerwca 2021 roku I Ogólnopolska Konferencja Razem Wobec Rozstania. 

Inicjatorem wydarzenia jest Komitet Ochrony Praw Dziecka, a samo wydarzenie jest częścią 

szerszego projektu „Standardy pomocy dziecku w sytuacji rozstania rodziców”. 

 

To pierwsza ogólnopolska konferencja dialogu rodziców, ekspertów i profesjonalistów 

dotycząca sytuacji okołorozwodowej i kryzysu rozstania. 

Adresowana jest do rodzin, nauczycieli, pedagogów, psychologów, mediatorów, pracowników 

socjalnych, kuratorów oraz sędziów, adwokatów i radców prawnych. 

Spotkania poświęcone będą szeroko rozumianej sytuacji okołorozwodowej i kryzysowi 

rozstania. Organizatorzy zapraszają rodziców, przedstawicieli różnych zawodów, instytucji i 

środowisk pracujących z rodzinami i dziećmi w kryzysie rozstania. Dialog rodziców, ekspertów i 

profesjonalistów pozwoli spojrzeć na problem z wielu różnych perspektyw i wypracować 

najlepsze rozwiązania, by zapewnić dzieciom poczucie bezpieczeństwa w trakcie rozstania. 

W trakcie konferencji odbędą się wykłady i warsztaty i prowadzone przez polskich 

i zagranicznych ekspertów, m.in. znakomitych gości z Family Separation Clinic w Londynie, 

zajmujących się zagadnieniem alienacji rodzicielskiej. Z ich wiedzy i doświadczeń będą mogli 

skorzystać rodzice, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, mediatorzy, pracownicy socjalni, 

kuratorzy oraz sędziowie, adwokaci i radcy prawni, a także inne osoby pracujące z dzieckiem i 

rodziną w sytuacji rozstania. Podczas konferencji będą kontynuowane interdyscyplinarne 

badania w zakresie problematyki ochrony praw dziecka w sytuacji rozstania rodziców. 

Podczas dwóch dni spotkań będzie można dowiedzieć się między innymi o tym, jak mówić 

dzieciom o rozwodzie; w jaki sposób zapewnić im bezpieczeństwo i wsparcie; jakie korzyści 

przynosi mediacja; dlaczego specjaliści powinni angażować się w dialog; jak wychowywać dzieci 

po rozwodzie; na czym polega opieka naprzemienna; jak ograniczyć zjawisko alienacji 

rodzicielskiej; co może zrobić szkoła wobec rozstania rodziców; co się dzieje się na salach 

sądowych i jak zwiększyć komfort dziecka podczas rozprawy. 

Wykład inauguracyjny i dyskusja będą przeprowadzone w języku angielskim i tłumaczone na 

język polski. 

Udział w konferencji zgłaszać można za pośrednictwem formularza, który wraz ze 

szczegółowym programem konferencji jest dostępny na stronie: 

https://konferencja.akademiarozstania.pl/ 
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Konferencja odbędzie się w formule online. Uczestnicy, po zapisaniu się na listę, otrzymają mail 

z linkiem dostępu do konferencji. 

Przed Konferencją organizatorzy rekomendują zapoznanie się ze „Standardami pomocy dziecku 

w sytuacji rozstania rodziców”, www.standardyrozstania.pl 

Projekt powstał dzięki dotacji Programu Aktywni Obywatele – Funduszu Krajowego, 

finansowanego z Funduszy EOG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.standardyrozstania.pl/

