
                                       

Informacje na temat XIX Świętokrzyskich Dni Profilaktyki

W maju 2022 r. na terenie województwa świętokrzyskiego odbywać się będą 

Świętokrzyskie Dni Profilaktyki – wydarzenie inicjowane przez Wojewodę Świętokrzyskiego 

w celu zintegrowania działań na rzecz:

 rozwoju i ochrony instytucji rodziny;

 upowszechniania dobrych rozwiązań w zakresie wspierania rodziny;

 przeciwdziałania patologiom i dyskryminacji;

 koordynowania i organizowania współpracy organów administracji publicznej, 

organizacji pozarządowych i instytucji w zakresie realizacji działań na rzecz ochrony  

rodzin: dzieci, młodzieży, kobiet, mężczyzn i osób starszych.

Hasło Świętokrzyskich Dni Profilaktyki brzmi: „DOŚWIADCZENIE TRAUMY W BIEGU 

ŻYCIA RODZINY”

Patronatem honorowym całe wydarzenie objęli:

- Biskup Diecezji Kieleckiej

- Wojewoda Świętokrzyski

- Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

W ramach Świętokrzyskich Dni Profilaktyki dzięki współpracy i zaangażowaniu licznych 

instytucji odbędzie się:

-  konferencja inauguracyjna – organizowana przez Wojewodę Świętokrzyskiego, Uniwersytet 

Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji. 

Konferencję poprzedzi Msza św. pod przewodnictwem ks. Kamila Banasika - duszpasterza 

trzeźwości diecezji kieleckiej;

- „Dzień młodzieżowy” – organizowany przez Kuratora Oświaty w Kielcach;

- „Dni naukowe” – organizowane przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach;



                                       

- wydarzenia lokalne – organizowane przez instytucje, których przedstawiciele są Członkami 

Zespołu ds. Uzależnień, AIDS i HIV przy Wojewodzie Świętokrzyskim oraz przez samorządy 

lokalne.

W dniu 18.05.2022 r. o godzinie 9.00 w Kościele pw. Świętej Trójcy w Kielcach ŚDP  

zainauguruje Msza św. pod przewodnictwem ks. Kamila Banasika - duszpasterza trzeźwości 

diecezji kieleckiej. Następnie o godzinie 10.15 w Auli CEART Wydziału Pedagogiki 

i Psychologii UJK, przy ul. Krakowskiej 11 w Kielcach odbędzie się XXVIII 

Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo – Szkoleniowa z okazji Międzynarodowego Dnia 

Rodziny nt.: „DOŚWIADCZENIE TRAUMY W BIEGU ŻYCIA RODZINY”. Będzie ona 

stanowić kontynuację  spotkań naukowych w ramach Światowych Dni Rodziny 

i Świętokrzyskich Dni Profilaktyki, organizowanych corocznie w Kielcach od 1994 r.

Organizatorami konferencji są:

• Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego

• Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

• Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach

Komitet organizacyjny konferencji:

Ewa Kopolovets – Pełnomocnik Wojewody Świętokrzyskiego  ds. Uzależnień, AIDS i HIV, 

Dyrektor WPSiZ ŚUW

Dr hab. Tadeusz Sakowicz, prof. UJK przewodniczący 

Dr hab. Krzysztof Gąsior, prof. UJK – wiceprzewodniczący 

Dr hab. Mariola Wojciechowska, prof. UJK

Dr Monika Wojtkowiak

Mgr Justyna Żelichowska 



                                       

Mgr Elżbieta Klima

Dr Tomasz Łączek – sekretarz

PROGRAM KONFERENCJI (10.15 – 14.15)

 - Uroczyste otwarcie konferencji; 

 - Wystąpienia Konferencyjne: 

- dr hab. Tadeusz Sakowicz – prof. UJK w Kielcach – „ Meandry rodzinnego wychowania do 

pokoju”;

- dr hab. Bożena Zawadzka - prof. UJK w Kielcach – „Zdrowie zasobem rodziny w sytuacji 

zagrożenia i śmierci najbliższych”

- dr hab. Paulina Forma - prof. UJK w Kielcach – „Pomoc i wsparcie społeczne. Między teorią, 

a praktyką wspierania rodziny w czasie kryzysu”;

- Ewa Ziemkiewicz – kierownik Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej 

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach, Ewa Czarnecka – st. asystent 

Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Kielcach, Agnieszka Dolezińska - st. asystent Oddziału Promocji 

Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach 

- „Traumatyczne emocje i doświadczenia związane z pandemią COVID – 19”;

- Grzegorz Trapcia – Wojewódzki Koordynator Realizacji Krajowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach – „Wpływ pandemii na przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie”;

- Grażyna Pisarczyk – Kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy 

w Rodzinie,  MOPR Kielce – „ Oblicza traumy, a źródła mocy i wsparcia”;



                                       

- Dr Tomasz Łączek – „Rozumienie sukcesu życiowego przez dzieci i dorosłych w kontekście 

rodzinnych relacji międzypokoleniowych” 

 Zamknięcie konferencji.

Oprócz powyższych wydarzeń w dniach 19 oraz 20 maja br. również w siedzibie Wydziału 

Pedagogiki i Psychologii UJK w Kielcach odbędą się wykłady i warsztaty dotyczące tematyki 

szeroko pojętych problemów społecznych oraz sposobów ich rozwiązywania,  skierowane do 

naukowców, studentów oraz innych zainteresowanych osób. 

Mając na uwadze obowiązek tworzenia młodym ludziom warunków do właściwego 

rozwoju i zapobiegania negatywnym zjawiskom, które stają się często ich udziałem, zwłaszcza 

obecnie, wobec bieżących wydarzeń  dzień 19 maja br. będzie także dniem poświęconym 

młodzieży, organizowanym przez przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Kielcach. 

Spotkanie z młodzieżą w ramach Świętokrzyskich Dni Profilaktyki:

Miejsce: sala widowiskowa Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego 

w Kielcach 

Termin: 19 maja 2022 r., godz. 10.00-11.00

Cel: Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży wynikających z zagrożeń

okołopandemicznych.

Forma: Przedstawienie profilaktyczne w konwencji bajki filmowej oraz mini wykłady 

interaktywne o charakterze psychoedukacyjnym, nawiązujące do przedstawienia i założeń 

profilaktyki pozytywnej. Tematyka będzie obejmować szczególnie zdrowy styl życia 

(odżywanie) oraz treści dotyczące profilaktyki zachowań agresywnych w internecie (hejt 

i mowa nienawiści). Spotkanie zostanie prowadzone w sposób angażujący uczniów, połączony 

z elementami dyskusji i konkursami, z wykorzystaniem nowych technologii.

Dodatkowo na terenie całego województwa w miesiącu maju organizowane będą 

wydarzenia profilaktyczne, realizowane przez instytucje, których przedstawiciele są Członkami 

Zespołu ds. Uzależnień, AIDS i HIV przy Wojewodzie Świętokrzyskim oraz przez 

poszczególne samorządy. Działania te mają na celu aktywizację społeczną mieszkańców.



                                       

Organizowane przedsięwzięcia przyczynią się do wzmacniania działań podejmowanych 

w kontekście wspierania rodziny oraz rozwoju młodego pokolenia, a także aktywizacji 

w obszarze przeciwdziałania zjawiskom społecznie szkodliwym.

Patronat medialny XIX Świętokrzyskich Dni Profilaktyki:
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