II Konferencja Naukowa Ofiary Przemocy

„Osoba doświadczająca przemocy w świecie milczenia
czy wsparcia? Człowiek człowiekowi…
Refleksje interdyscyplinarne”

Lublin, 6 grudnia 2017 r.

Harmonogram
ŚRODA – 6 grudnia 2017 r.
Inkubator Przedsiębiorczości – Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, ul. Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin
8:30-16:00 – Rejestracja uczestników
Otwarcie Konferencji
9:00-9:45
9:45-10:30

Dr hab. Mieczysław Dudek, prof. SAN
Przemoc w rodzinach wobec osób starszych i niepełnosprawnych
Dr hab. Agnieszka Lewicka Zelent, prof. UMCS
Kilka słów o cyberbullingu
10:30 -10:45 – Przerwa kawowa
Wystąpienia uczestników

10:45

Wiktymologiczne aspekty zjawiska przemocy w środowisku szkolnym – Iryna Kurlak

11:00

Diagnozowanie przemocy domowej wobec dziecka – charakterystyka wybranych etapów procesu diagnostycznego
– AnnaKarłyk-Ćwik

11:15

Środowisko rodzinne a przemoc wobec dziecka – Barbara Małgorzata Kałdon, Jan Niewęgłowski

11:30

Postrzeganie osób pokrzywdzonych przez sprawców przestępstw z użyciem przemocy – Ewa Trojanowska

11:45

Trudności wychowawcze z dziećmi skrzywdzonymi przebywającymi w rodzinnej pieczy zastępczej – Beata Baron

12:00

Agresja emocjonalna i fizyczna wśród młodzieży – Agnieszka Pytka, Sylwia Huczuk-Kapluk

12:15

Zasoby osobiste osób stosujących przemoc w kontekście oddziaływań resocjalizacyjnych – Małgorzata Osinska

12:30

Przemoc w środowisku pracy wobec człowieka z niepełnosprawnością intelektualną – Anna Nowak

12:45

Wyzwania rodziny. Osoba starsza w rodzinie- doświadczająca przemocy czy wsparcia? Próba ujęcia problemu
– Magdalena Cieślikowska
Pomoc czy przemoc – problem opieki nad osobami starszymi – na podstawie badań prowadzonych na terenie woj. Śląskiego
– Hanna Wiśniewska-Śliwińska

13:00

13:15-14:15 Przerwa obiadowa
14:15

Doświadczanie przemocy w rodzinach wiejskich – Sylwia Michalska

14:30

Czy można wyrazić zgodę na przemoc? Biologiczne podstawy i kontratyp szkody poszkodowanego w kontekście BDSM
– Agata Bisiecka
Kobiety w sytuacji okołorozwodowej oraz rozwiedzione jako ofiary wciąż trwającej przemocy partnerskiej
– Jonasz Wethacz

14:45
15:00

Pokonać ofiarę – uwolnić ocalałego. Czyli jak mówić i rozmawiać o przemocy – Syma Marta Al Azab-Malinowska

15:15

Dziecko w sidłach oprawcy. Aspekty prawne przemocy w rodzinie – Julia Rychlińska

15:30

Bezdomne kobiety jako ofiary i sprawcy przemocy – Sylwia Bokuniewicz

15:45

„Kochanie musisz to dla nas zrobić..”. Jak działa przestępca zmuszania do prostytucji – Marta Drozdowska

16:00

Doświadczenia ekstremalne: kazirodztwo (opis przypadków w dokumentach sądowych) – Henryk Raszkiewicz

16:15

Ryzyko przemocy wobec osób z zaburzeniami komunikacji – Magdalena Niekra

16:30

Mutyzm a przemoc. Czy milczenie jest złotem? – Katarzyna Kokot
16:45-17:00 Przerwa kawowa

17:00
17:15

Lęk paniczny jako niewerbalna forma wołania o pomoc osoby doświadczającej przemocy domowej – opis przypadku
– Kaja Hanna Karakuła, Michał Karakuła, Paulina Stefaniuk
Bezpieczeństwo i ochrona prawna dzieci, młodych dorosłych, ofiar przemocy w cyberprzestrzeni
– Paula Zdanowicz, Tadeusz Pietras

17:30

Czy prawo skutecznie chroni osoby doświadczające przemocy w rodzinie? – Ewa Bilska

17:45

Interwencja Kryzysowa wobec zjawiska przemocy w rodzinie – Michał Gluzek

18:00

Wsparcie i ochrona osoby pokrzywdzonej przemocą w rodzinie w oddziaływaniach resocjalizacyjnych – Kazimierz Nosal

18:15

Pomoc i wsparcie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie – Jolanta Malina
18:30 Podsumowanie Konferencji
21:00-… – Spotkanie integracyjne, Pub Czytelnia, ul. Godebskiego 13

