
z Sędzią 
Anną Marią Wesołowską

 
 

Oferta spotkań 
pt. "Współczesne zagrożenia 

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży"  
 

w szkołach, przedszkolach 
i innych placówkach 

oświatowych 



Szanowni Państwo, 
 
   zachęcam do zapoznania się z ofertą organizacji spotkań z uczniami szkół, nauczycielami  
i rodzicami pt. "Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży".
 
   Celem spotkań jest upowszechnienie wiedzy na temat nowych zagrożeń oraz form 
przemocy wobec nieletnich, jak i wskazanie możliwości ich eliminowania poprzez wczesną 
profilaktykę oraz współpracę rodziców z placówkami oświatowymi. Ponadto zostaną 
omówione zasady odpowiedzialności dzieci i młodzieży, relacje rodzice – szkoła  
w przypadku problemów oraz rola mediacji w placówkach edukacyjnych.
 
Spotkania są przeprowadzone w następującym wymiarze czasowym: 
- 1,5 h zajęć dla dzieci, 
- 1,5 h zajęć dla młodzieży, 
- 1,5 h zajęć dla rodziców i nauczycieli. 
 
Załączony program jest propozycją tematyczną. Szczegółowy program spotkania 
może zostać dopasowany do konkretnej placówki oświatowej w oparciu o problemy 
i wyzwania, z którymi mierzy się w codziennej pracy.
 
   Spotkania mogą zostać zorganizowane dla różnych instytucji, takich jak: placówki 
edukacyjne, wsparcia rodziny, pomocowe oraz dla społeczności lokalnej zainteresowanej 
wychowaniem, edukacją prawną i skuteczną ochroną nieletnich przed przemocą 
jednocześnie. 
 
Ze względu na różnorodność problemów oraz instytucji zaangażowanych w tematykę 
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży wycena spotkania jest indywidualna. 
 
W przypadku pytań zachęcam do kontaktu.
 
Z poważaniem, 
Aneta Jabłońska
Specjalista ds. organizacji szkoleń 
tel. 695 386 963
aneta.jablonska@ppbw.pl
 
 
 



W ramach spotkań zostaną poruszone 
następujące problemy:
 
 

Znaczenie wczesnej profilaktyki zintegrowanej w budowaniu 
bezpiecznej szkoły: rola edukacji prawnej - kąciki prawne, symulacje 
rozpraw sądowych, lekcje wychowawcze w sądzie.                                  
Nowe zagrożenia; grooming, zbyt wczesna inicjacja seksualna, 
cyberprzemoc, internet, używki; alkohol, narkotyki, dopalacze,                 
e-papierosy.
Zasady odpowiedzialności nieletnich.
Zachowania, na które mamy obowiązek reagować w ramach procedury 
Niebieskie karty.
Nowe formy przemocy wobec dziecka:                                            
eurosieroctwo,                                                                                   
zaniedbanie,                                                                 
wykorzystywanie dziecka w konflikcie około - rozwodowym,      
obowiązek wysłuchania dziecka przez sąd.
Rodzice a szkoła:                                                                          
obowiązek współpracy w stworzeniu spójnego planu wychowawczego,   
obowiązki szkoły, gdy uczeń wykazuje przejawy demoralizacji np.pali 
papierosy, spożywa alkohol, wagaruje,                                                 
obowiązki rodziców wobec dziecka.
Mediacja w sprawach nieletnich i mediacja rówieśnicza, jako forma 
rozwiązywania konfliktów w szkole.



Sylwetka Sędzi Anny Marii Wesołowskiej

Anna Maria Wesołowska absolwentka Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. 
Współautorka ustawy o świadku koronnym ekspert 
od przestępczości zorganizowanej. Była członkiem 
składów orzekających w procesach łódzkiej 
„Ośmiornicy” i Gangu Popeliny. Brała udział 
w wydaniu orzeczenia o nałożeniu na 
siedemnastoletniego handlarza narkotyków 
obowiązku ostrzegania młodzieży na lekcjach 
wychowawczych przed handlem i używaniem 
narkotyków. W październiku 2009 przeszła w stan 
spoczynku.

Zainicjowała program uczestniczenia w rozprawach sądowych uczniów 
w wieku 15–18 lat jako formę edukacji prawnej. Prowadziła w początkowym 
etapie jeden z pierwszych w Polsce program pokoju przesłuchań dla dzieci – 
świadków i ofiar przestępstw (Pokój Przyjazny Dziecku – „błękitny pokój”, 
„niebieski pokój”). Jest członkinią Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”. 
Współtwórczynią projektu „Dziennikarz w sądzie”, organizowanego przez 
„Iustitia”, Fundację im. Stefana Batorego i Helsińską Fundację Praw Człowieka, 
mającego na celu poznanie przez dziennikarzy uwarunkowań pracy sędziów 
i na odwrót. Członkini Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu. Pełni 
funkcję społecznego doradcy Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka. 
Autorka poradnika prawnego "Bezpieczeństwo młodzieży".
 
 
 
 
 
 



KONTAKT

Polska Platforma 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

 ul. Słowackiego 17/11
60-822 Poznań 
tel. 61 861 24 46

kom. 695 386 963
szkolenia@ppbw.pl


