PRZEGLĄD PROGRAMU
Konferencja „MaXXXimum wolności. Jak pornografia wpływa na Twoje dziecko”
4 lutego 2017 r., Warszawa

TEMAT

ZAKRES WYSTĄPIENIA

PRELEGENT

SESJA I
1. Zjawisko pornografii

Krótkie wprowadzenie w tematykę,
przedstawienie niektórych statystyk,
przykładów, pokazujących skalę zjawiska,
szczególnie w odniesieniu do młodzieży.

Dorota Świerk, dyrektor
CrossRoads-Młodzież na Rozdrożu

2. Rozwój psychoseksualny
młodego człowieka

Seksualność dziecka i czynniki wpływające na
jej rozwój. Rola rodziców i wychowawców w
procesie kształtowania seksualności. Dlaczego
pornografia jest taka ciekawa dla dziecka.
Seksualizacja świata dzieci i młodzieży.

Grzegorz Baczewski, lekarz
medycyny, doradca rodzinny,
terapeuta, seksuolog, Poradnia
SCh Północ

3. Konsekwencje oglądanie
pornografii w sferze
fizjologicznej, psychicznej,
emocjonalnej i duchowej
człowieka

Pornografia jako narkotyk. Zmiany
wywoływane przez nią w strukturze mózgu,
osobowości, systemie wartości i ich odbicie
w emocjach i zachowaniu.

Bogna Białecka, psycholog, prezes
Fundacji Edukacji Zdrowotnej
i Psychoterapii, redaktor portalu
dla nastolatków Pytam.edu.pl

1. Konsekwencje oglądania
pornografii w sferze
społecznej człowieka

Wpływ pornografii na życie rodzinne,
małżeństwo, relacje międzyludzkie. Przykłady
z praktyki terapeutycznej.

Bogdan Stelmach, lekarz
seksuolog, terapeuta małżeński
i rodzinny

2. Pornografia jako zjawisko
szkodliwe społecznie.

Pornografia w kontekście globalnym. Przemysł
pornograficzny, handel ludźmi, naruszanie
godności człowieka. Działania Stowarzyszenia
Twoja Sprawa.

Anna Bućkowska, Członek Zarządu
Stowarzyszenie Twoja Sprawa

SESJA II

PANEL DYSKUSYJNY

prelegenci sesji I i II

SESJA III
1. Rola rodziców
i wychowania w
profilaktyce pornografii

Znaczenie domu rodzinnego żyjącego
w oparciu o wartości. Kręgosłup moralny
rodziców i dziecka. Rozwijanie więzi - uwaga,
troska, czas.

Magdalena i Wiesław Grabowscy,
doradcy rodzinni, Służba Rodzinie
Ruchu Chrześcijańskiego Mt28

2. Wywieranie
pozytywnego wpływu na
sferę seksualną młodego
człowieka przez dom
i szkołę

Jak rozmawiać o seksualności i pornografii
w domu i szkole. Jak towarzyszyć dziecku
w rozwoju tej sfery życia.

Grzegorz Baczewski,
seksuolog, terapeuta, doradca
rodzinny, SCh Północ

3. Przedstawienie
wybranych sposobów
ochrony dzieci i młodzieży
oraz pomocy osobom
mającym kontakt
z pornografią

Narzędzia technologiczne i pedagogiczne
wspierające profilaktykę pornografii, a także
proces radzenia sobie z problemem.

Jacek Chałupka, pedagog,
informatyk, CrossRoads-Młodzież
na Rozdrożu

4. Terapia w uzależnieniu
od pornografii

Niesienie pomocy osobom uzależnionym od
pornografii. Co może zrobić rodzic i nauczyciel,
gdy dziecko uzależnia się od pornografii. Jak
radzić sobie z tym problemem w małżeństwie
i rodzinie. Praktyczne kroki w pracy
terapeutycznej.

Piotr Nowak, psycholog,
seksuolog, terapeuta

PANEL DYSKUSYJNY

prelegenci sesji III

