
OFERTA SZKOLENIA

MOWA NIENAWIŚCI 
W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ -
ROLA LOKALNEJ WSPÓŁPRACY
W SKUTECZNYM ZAPOBIEGANIU

PROCESOM RADYKALIZACJI



 

 

Organizator: Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Czas trwania szkolenia: 6 godzin zegarowych
Forma szkolenia: prezentacja + studium przypadku

                                                                                                                                      

INFORMACJE O SZKOLENIU

CEL SZKOLENIA

Podniesienie świadomości instytucji lokalnych z zakresu zrozumienia
procesu radykalizacji i jej przeciwdziałania
Nabycie niezbędnej wiedzy i umiejętności   w efektywnym przygotowaniu
działań zapobiegających radykalizacji wiodącej do dyskryminacji i mowy
nienawiści.
Poznanie czynników ryzyka zagrożenia radykalizacją i procesu
radykalizowania się młodzieży, a także roli szkoły w zapobieganiu
dyskryminacji i mowie nienawiści
Uzyskanie wiedzy na temat roli współpracy interdyscyplinarnej 

Zrozumienie i zapoznanie się z nowymi formami radykalizacji w Polsce
     w zapobieganiu ekstremizmom na poziomie lokalnym

     i na świecie

 

Oferta szkolenia 
 

 
*Zgodnie z art.43 ust 1 pkt 29 c Ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.
Nr 226, poz.1476) szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych
są zwolnione z podatku VAT.
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CERTYFIKAT
Certyfikat ukończenia szkolenia wydany przez Polską Platformę
Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

Znajomość czynników ryzyka, zagrożenia radykalizacją
Wzrost świadomości na temat roli współpracy lokalnej w zapobieganiu
radykalizacji
Poznanie dobrych praktyk przeciwdziałania dyskryminacji i mowie
nienawiści
Nabycie umiejętności rozpoznawania i reagowania na zachowania
radykalne w środowisku lokalnym

 

Pracownicy służb społecznych 
Kuratorzy
Nauczyciele
Pedagodzy
Psychologowie
Służby mundurowe

 

ADRESACI SZKOLENIA



Oferta szkolenia
 

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego organizuje również
indywidualne (dostosowane do potrzeb i specyfiki danej instytucji)
szkolenia   z zakresu radykalizacji dla instytucji publicznych. Szkolenia
mogą się odbyć w siedzibie Zamawiającego.
 

*Nasza instytucja posiada wpis w statucie dotyczący organizacji,
prowadzenia, doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz dyrektorów
szkół i placówek w zakresie zadań wynikających z kierunków polityki
oświaty.
 

KONTAKT
Dział Szkoleń i Audytów
tel. +48 61 861 24 46

kom. +48 695 386 963

e-mail: szkolenia@ppbw.pl

TRENER

Szkolenie poprowadzi ekspertka PPBW, doktor nauk społecznych,
absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalizująca się w socjologii
bezpieczeństwa i działaniach społecznych zapobiegających przestępczości
oraz innym negatywnym zjawiskom społecznym. Przez kilkanaście lat
pełniła służbę    w Komendzie Głównej Policji w tym jako Naczelnik Działu
Profilaktyki Społecznej oraz Radcy w Biurze Prewencji, zajmując się
koordynacją zagadnień związanych z policyjną profilaktyką społeczną.
Pełniła funkcję Zastępcy Krajowego Przedstawiciela Europejskiej Sieci
Zapobiegania Przestępczości (EUCPN). Od 2016 roku jest ekspertem
Radicalization Awareness Network (RAN). Aktualnie pracuje w European
Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL). Jej główne
zainteresowania skupiają się na kwestii zbliżania społecznej teorii do
społecznej praktyki w celu podnoszenia jakości i skuteczności działań
profilaktycznych. Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu
przeciwdziałania radykalizacji  w Polsce i Europie.
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Radykalizacja a ekstremizm - wyjaśnienie kluczowych pojęć
Radykalizm w Polsce i na świecie – podobieństwa i różnice
pomiędzy radykalizmem wiodącym do terroryzmu a radykalizmem
wiodącym do skrajnego nacjonalizmu
Dyskryminacja i mowa nienawiści – kontekst społeczny i prawny

 

BLOK TEMATYCZNY
09:00-11:00

 

Wprowadzenie do tematyki szkolenia - dlaczego rozmawiamy 
o radykalizacji?

Ćwiczenie – studium przypadku (praca w grupach)

Przerwa kawowa

11:00-11:20
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BLOK TEMATYCZNY
11:20-12:50

 

Czynniki ryzyka (przyczyny) zagrożenia radykalizacją
 Proces radykalizowania się młodzieży
 Przejawy (indykatory) zachowań radykalnych 

Jak rozpoznawać, reagować i przeciwdziałać dyskryminacji i
mowie nienawiści?

     w środowiskach lokalnych

 

Ćwiczenie – studium przypadku (praca w grupach)
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12:50-13:30

 

Lunch
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BLOK TEMATYCZNY

13:30-15:00
 

Podsumowanie, dyskusja 

Rola współpracy interdyscyplinarnej w zapobieganiu dyskryminacji i
mowie nienawiści na poziomie lokalnym
Chcemy czy musimy? O formalnych podstawach zapobiegania
ekstremizmom
Czynniki chroniące a skuteczna profilaktyka
Diagnoza zasobów środowiska lokalnego jako podstawa doboru
właściwych partnerów w skutecznym zapobiegania radykalizacji
Dobre praktyki w zapobieganiu radykalizacji 

 

 
      
Ćwiczenie – studium przypadku (praca w grupach)

 
15:00-15:30

 


