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SPECJALIŚCI
dr hab. Jacek Pyżalski
Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki.
Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje na
Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu w Poznaniu oraz jest
adiunktem w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi. Ponadto mediator
sądowy oraz trener w obszarze komunikowania i trudnych zachowań.
Autor licznych publikacji.

Marek Prejzner
Założyciel Instytutu Prewencji Przemocy w Warszawie. Zainicjował w nim
pierwszą w Polsce praktykę programów dla sprawców przemocy w
rodzinie. Prowadzone przez niego doradztwo i zakrojone na szeroką
skalę szkolenia, seminaria, wykłady mają duże znaczenie dla
ograniczenia i zapobiegania przemocy domowej. Prowadził szkolenia
m.in. dla Fundacji im. Stefana Batorego, dla Służby Więziennictwa oraz
dla wielu innych instytucji.

dr Małgorzata Dziewanowska
Adiunkt w
Instytucie Prawa Karnego, pracownik w Zakładzie
Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego, terapeutka. Zajmuje się szeroko rozumianą przemocą,
a w szczególności aspektami i konsekwencjami przemocy rodzinnej.

Agnieszka Sikora
Z zawodu dziennikarka, szlify zdobywała u boku Marka Kotańskiego,
realizując razem z nim programy o bezdomnych, chorych na AIDS czy
alkoholikach. Ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej, kierunek
pedagogika resocjalizacyjna. Założyła Fundację PO DRUGIE, która
pomaga młodym ludziom wychodzącym z zakładów poprawczych
odnaleźć się w nowej rzeczywistości.
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dr Bartłomiej Skowroński
Pracownik Zakładu Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Instytutu Profilaktyki
Społecznej i Resocjalizacji UW. Magister w zakresie pedagogiki specjalnej ze
specjalnością oligofrenopedagogiki; magister politologii w zakresie
profilaktyki społecznej i resocjalizacji oraz doktor nauk humanistycznych
w zakresie pedagogiki. Od 2005r jest kuratorem wykonującym orzeczenia
w sprawach karnych. W obszarze jego zainteresowań znajdują się m. in.:
pedagogika resocjalizacyjna, metodyka pracy kuratora, diagnostyka
pedagogiczna.

Jadwiga Piekarska
Prezes Stowarzyszenia Antymobbingowego w Warszawie.
Intensywnie działa na rzecz ochrony godności pracownika,
pracodawcy i dobrego imienia miejsca pracy, co jest
realizowane poprzez: udzielanie pomocy prawnej,
psychologicznej oraz lekarskiej ofiarom mobbingu.

Joanna Zmarzlik
Terapeuta w Centrum Pomocy Dzieciom w Fundacji Dzieci Niczyje.
Zajmuje się diagnozą, interwencją i terapią dzieci i rodzin, w których
występuje przemoc i wykorzystywanie seksualne, a także opiniowaniem
(jako biegły sądowy) w sprawach dotyczących wykorzystywania
seksualnego dzieci. Pracuje z rodzinami zastępczymi. Autorka publikacji
dotyczących ochrony dzieci przed krzywdzeniem oraz ochrony dzieci –
świadków w procedurach sądowych.

dr Dagmara Woźniakowska – Fajst
Doktor nauk prawnych, kryminolożka. Adiunkt w Katedrze Kryminologii
i Polityki Karnej IPSiR UW oraz w Zakładzie Kryminologii Instytutu Nauk
Prawnych PAN. Absolwentka Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji
Praw Człowieka. Prowadziła badania m.in. w zakresie stalkingu.
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dr Monika Gmurek
Politolog i psycholog specjalizujący się m.in. w zagadnieniach
związanych z problematyką działań agresywnych z punktu widzenia
psychologii społecznej, neuropsychologii i seksuologii klinicznej.
Praktyk - prowadzi autorskie zajęcia specjalistyczne m. in. na
Akademii Obrony Narodowej i Wydziale Dziennikarstwa i Nauk
Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracuje z Fundacją
A.R.T. przeciw przemocy jako ekspert z zakresu przemocy. Autorka i
współautorka książek oraz artykułów specjalistycznych związanych z
psychologią wojny, bezpieczeństwem strukturalnym i personalnym.

prof. zw. dr hab. Lesław Pytka
Profesor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach a
także profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Wybitny znawca tematyki
pedagogiki resocjalizacyjnej, autor podręcznika - „Pedagogika
resocjalizacyjna” oraz licznych artykułów i recenzji (m. in. „Śmierć - jako
ambiwalencja, wykluczenie i nadzieja”, „Charyzma i autorytet
wychowawczy a problem kary, tolerancji i dobroczynności”,
„Poprawczak - ostatni bastion utopijnego re-socjalizmu”). Twórca Skali
Nieprzystosowania Społecznego (SNS). Były kierownik Zakładu
Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Instytucie Profilaktyki Społecznej i
Resocjalizacji UW, były pracownik Akademii Pedagogiki Specjalnej.

