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Zaproszenie dla Rodziców i Opiekunów 

 

 

Szanowni Paostwo, 

Fundacja Sempre a Frente jest organizacją wspierającą dzieci i młodzież poprzez proponowanie 

i zachęcanie do różnych aktywności sprzyjających rozwojowi. W ramach naszych działao 

pragniemy wspierad również rodziców i opiekunów w tak ważnej roli, jaką jest wychowanie 

dziecka. 

Pragniemy zaprosid Paostwa w poniedziałek, 18. stycznia i w czwartek, 21. stycznia 

na spotkania warsztatowe. Pierwsze z nich dotyczyd będzie bezpiecznego, odpowiedzialnego  

i świadomego korzystania z Internetu oraz przeciwdziałania przemocy w sieci. Drugie zaś będzie 

skupiad się wokół czynników ważnych w relacji z dzieckiem oraz metod wychowawczych. 

Warsztaty będą prowadzone przez psychologów i pedagogów, doświadczonych w pracy 

z dziedmi i młodzieżą. 

Warsztaty rozpoczną się o godzinie 17.00 w sali 36 w Zespole Szkół im. Ziemi Lubelskiej 

przy  ul. Szkolnej 23 w Niemcach. Spotkanie potrwa ok. 3 godz. Dla wszystkich uczestników 

przygotowane będą materiały edukacyjne. 

Załączamy dla Paostwa szczegółowe informacje o tematyce zajęd i prowadzących warsztaty 

oraz informacje kontaktowe. 

Zachęcamy do uczestnictwa w obu spotkaniach. 

Udział w warsztatach jest bezpłatny. 

 

Z poważaniem, 

Kamila Kazała 

Fundacja Sempre a Frente 
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Opis warsztatów: 
 

18. stycznia (poniedziałek) g. 17.00-20.00 
Bezpieczeostwo w Internecie, cyberprzemoc: 
- Cele do jakich wykorzystujemy internet, telefon,  zagrożenia z tym związane, ochrona danych 
osobowych 
- Analiza zjawiska cyberprzemocy - definicja, formy, charakterystyka, badania 
- Ofiara, sprawca, świadek cyberprzemocy- przyczyny stosowania przez sprawcę cyberprzemocy,  
konsekwencje dla sprawcy; rola świadka cyberprzemocy; skutki cyberprzemocy dla ofiary 
- Procedury postępowania w przypadku cyberprzemocy- prowadzenie rozmów ze sprawcą, ofiarą, 
świadkiem cyberprzemocy 
- Profilaktyka- zasady bezpiecznego korzystania z internetu. 
 
21. stycznia (czwartek) g. 17.00-20.00 
Komunikacja i wychowanie 
- zapoznanie z istotą relacji rodzic-dziecko (cele wychowawcze, zadania rodziny) 
- czynniki sprzyjające budowaniu relacji rodzic-dziecko 
- zasady w rodzinie i reguły ich wprowadzania; konsekwencje; wzmacnianie pożądanych zachowao; 
-  komunikacja w rodzinie 
 

Prowadzący: 

Ewelina Basak  
Psycholog z przygotowaniem pedagogicznym, ukooczonym Kursem Terapii Poznawczo- Behawioralnej 
Dzieci i Młodzieży, realizator Szkoły dla Rodziców i Wychowawców oraz prowadzący zajęcia Metodą 
Ruchu Rozwijającego Weroniki Scherborne. Posiada sześcioletnie doświadczenie w pracy z grupami 
dzieci, młodzieży i dorosłymi w organizacjach pozarządowych oraz placówkach oświatowych. W 2014 
roku prowadziła warsztaty dotyczące przemocy oraz cyberprzemocy dla dzieci, rodziców i nauczycieli 
przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych w ramach programu „Włącz 
kontakt- bezpieczni w domu, szkole i placówce”. Obecnie jest kierownikiem i psychologiem w placówce 
wsparcia dziennego Świetlica Kowalska 3 prowadzonej przez Fundację Sempre a Frente. 
 
Dorota Ryżak  
Ukooczyła studia magisterskie na kierunku psychologia oraz podyplomowe studia z zakresu Mediacji 
sądowej i pozasadowej. Odbyła szkolenie z zakresu Pomocy ofiarom przemocy domowej oraz szkolenia i 
warsztaty z teatroterapi, arteterapii . Pracuje w Lubelskim Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia 
Psychicznego w Lublinie z osobami dorosłymi i dziedmi cierpiącymi na choroby i zaburzenia psychiczne. 
W Fundacji Sempre a Frente pracuje jako wychowawca w placówce wsparcia dziennego Świetlica 
Kowalska 3 oraz prowadzi warsztaty teatralne, arteterapeutyczne i psychologiczne oraz szkolenia. 
 

Informacje i zapisy: 
Kamila Kazała 
693 28 44 78 

k.kazala@sempre.org.pl 


