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1. Akademia Dobrego Rozstania
a. platforma edukacyjna dla rodzin w kryzysie rozstania i 

wspierających je specjalistów

b. miejsce promujące dobre standardy

c. otwarta przestrzeń równościowa dla wszystkich 
szukających pomocy.

Akademia Dobrego Rozstania towarzyszy rodzinom w procesie 
rozejścia, chroniąc dzieci przed jego negatywnymi skutkami i 
pomagając rodzicom zachować dobre relacje w przyszłości.



2. Konferencja naukowa „Razem wobec rozstania”
Merytoryczna i praktyczna płaszczyzna dialogu prawników, 
mediatorów, nauczycieli, pedagogów, psychologów, 
pracowników socjalnych i wszystkich specjalistów pracujących 
z rodzinami i rodziców w kryzysie rozstaniowym.

Bogaty program obejmuje warsztaty, panele dyskusyjne i 
wykłady polskich oraz zagranicznych ekspertów (m.in. 
zajmujących się zagadnieniem alienacji rodzicielskiej Karen i 
Nicka Woodall z londyńskiego Family Separation Clinic).



3. Kampania społeczna
Kampania uwzględniająca perspektywę wszystkich członków 
rodziny (ze szczególnym uwzględnieniem optyki dziecka) i 
propagująca zmianę dotychczasowej społecznej narracji o 
rozstaniu. Proponujemy spojrzeć na kryzys rozwodowy jak na 
etap głęboko transformujący, a nie jedynie destrukcyjny.



4. „Kancelaria Przyjazna Dziecku”
Akcja skierowana do środowiska adwokatów mająca na celu 
pozyskanie ich dla idei dobrego rozstania rozumianego, jako 
holistyczny proces, wdrażania procedur zawartych w 
standardach oraz współpracy z mediatorami i psychologami w 
ramach zapewnienie rodzinom w trakcie rozwodu możliwie 
największej troski i wsparcia. Najlepsze kancelarie nagrodzimy 
certyfikatem i obejmiemy systemem rekomendacji.



5. Edukacja i wsparcie sędziów rodzinnych
Edukacja poprzez opracowanie i dystrybucję:

a. przewodnika: „Jak kierować rodziny do pomocy 
psychologicznej”

b. broszurę: „Zalecenia w sprawie wysłuchania dzieci w 
sprawach cywilnych i rozwodowych”.

Sędziowie dowiedzą się z nich m.in. jakie są formy terapii dla 
dzieci i rodziców, kiedy mediacja, a kiedy terapia pary oraz 
jakie są przeciwwskazania do terapii rodzinnej.



6. Edukacja biegłych sądowych
Edukacja biegłych sadowych (w tym Opiniodawczych Zespołów 
Specjalistów Sądowych) poprzez organizację szkolenia: 
„Alienacja rodzicielska w sytuacji konfliktu rodzicielskiego – 
diagnoza i praktyka”, prowadzonego przez diagnostów i 
biegłych sądowych.

Oferujemy też unikatowe w Polsce szkolenie przeprowadzone 
przez specjalistów z londyńskiego Family Separation Clinic, 
propagujących terapeutyczny model pracy z zaburzeniami 
więzi występującymi w relacji rodzic – dziecko.



7. „Szkoła wobec rozstania”
Projekt edukacyjny dla nauczycieli, psychologów i pedagogów 
szkolnych.

W procesie rozstania szkoła staje się często płaszczyzną 
pierwszego wsparcia dla dziecka. Od jakości działań 
wychowawców, nauczycieli i pedagogów często zależy 
zabezpieczenie dobrostanu dziecka w tej trudnej dla rodziny 
sytuacji. Projekt edukacyjny „Szkoła wobec rozstania” 
kierujemy do nauczycieli, wychowawców i pedagogów 
chcących budować swoją wiedzę i umiejętności, aby lepiej 
rozumieć i wspierać dziecko w kryzysie rozstania.



8. Badania naukowe
Interdyscyplinarne badania jakościowe, analizujące kategorię 
dobra dziecka i rodziny w sytuacji rozstania. Badaniami 
zostaną objęci rodzice, specjaliści i pośrednio dzieci. Analiza 
perspektywy rodziców przeżywających osobiście i 
interpersonalnie proces rozstania, specjalistów pracujących z 
nimi i wydających opinię (sędzia, biegły, pedagog, psycholog, 
terapeuta, pracownik socjalny, mediator, kurator etc.) oraz 
próby odczytania perspektywy dziecka w rozstaniu fokusują 
proces badań w oparciu o dziecięcą perspektywę przeżywania 
i adaptacji do sytuacji rozwodowej.



9. „Zbiór dobrych praktyk i strategii prawnych”
Wdrażanie standardów chroniących i przywracających dziecku 
podmiotowość w procedurach sądowych obejmujących m.in. 
kwestię wysłuchania dziecka, pozyskiwania tez dowodowych, 
analizy opinii biegłych itp.



Serdecznie zapraszamy do śledzenia naszej 
strony internetowej i Facebooka, oraz do 

udziału w wydarzeniach projektu!

Działania sfinansowane w ramach grantu Aktywni Obywatele 
będą realizowane w okresie od 1.02.2021r. do 31.06.2022 r.
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