
  

    

I GDAŃSKIE FORUM PROFESJONALISTÓW PRAKTYKÓW 

    Jak rozmawiać z młodzieżą o orientacji seksualnej i tożsamości płciowej oraz jak 

wspierać rodziny LGBT? 

 

        25 stycznia (piątek) w godzinach 10.00-14.00, Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, pl. 

Solidarności 1, sala warsztatowa nr 4 (III p.)  

Serdecznie zapraszamy Państwa na I Gdańskie Forum Profesjonalistów Praktyków. 

Dla kogo?  

Dla praktyków, którzy pracują na co dzień z ludźmi, czyli nauczycieli, lekarzy, prawników, pracowników 

socjalnych, pedagogów szkolnych, psychologów i psychoterapeutów oraz wszystkich innych 

profesjonalistów, dla których ta wiedza może być przydatna.   

 

Praktyczne sytuacje 

Gej lub lesbijka w twojej klasie. Osoba transpłciowa w twoim gabinecie. Dziecko, które ma dwie mamy w 

twoim przedszkolu. Jak zareagować? Jak wesprzeć? Jak rozmawiać z innymi - uczniami, rodzicami, 

pozostałym personelem – na ten temat? Gdzie szukać pomocy w sytuacji dyskryminacji i przemocy?   

 

Wiedza 

Najważniejsze wyniki badań naukowych: Jak często masz szansę spotkać osoby LGBT w twojej pracy? Czy 

dzieci wychowywane przez dwie matki będą zachowywać się tak samo, jak pozostałe? Co to jest 

transpłciowość? Czy osoby LGBT są szczęśliwe? 

 

Doświadczenie 

W Forum wezmą udział profesjonaliści od kilkunastu lat pracujący z osobami LGBT oraz ich rodzinami w 

Polsce oraz zostaną zaprezentowane doświadczenia z pracy praktyków w innych krajach europejskich 

(m.in. Włochy, Hiszpania, Norwegia).                    

 
Program   
10.00 - 10.10 Rejestracja, kawa na start, rozdanie materiałów 

10.10 - 10.30 Otwarcie konferencji, doświadczenia polskie i zagraniczne, projekt „Doing Rights” - dr 
Marta Abramowicz       



  

    

10.30 - 11.00 Gej lub lesbijka w twojej klasie. Osoba transpłciowa w twoim gabinecie. Dziecko, które ma 
dwie mamy w twoim przedszkolu. Jak reagować?, dr Anna Strzałkowska   

11.00 - 11.30 Sytuacja osób LGBT i rodzin LGBT+: szkoła, służba zdrowia, miejsca publiczne – wyniki 
badań, dr Marta Abramowicz 

11.30 - 11.45 Przerwa kawowa 

11.45 - 12.15 Dzieci wychowywane przez osoby LGBT - film oraz słuchowisko wraz z dyskusją  

12.15 - 13.00  Rodziny z wyboru w Polsce i Europie - sytuacja społeczna i psychologiczna, dr Jowita 
Wycisk, Magdalena Łabędź  

13.00 - 14.00 Dyskusja warsztatowa: potrzeby profesjonalistów w kontakcie z osobami LGBT lub ich 
dziećmi,  Magdalena Łabędź,  dr Anna Strzałkowska    

14.00 Zakończenie oraz obiad  

UDZIAŁ BEZPŁATNY. Ilość miejsc ograniczona – wymagana bezpłatna rejestracja na wydarzenie. 

Skopiuj link: https://forumprofesjonalistow.evenea.pl/ 

W razie pytań prosimy o kontakt: Marta Abramowicz, tel. 603 371 950, media@tolerado.org 

Osoby prowadzące: 

Magdalena Łabędź – terapeutka TSR – terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, specjalizuje się w 

pracy z osobami LGBT i ich bliskimi. 

Dr Marta Abramowicz – badaczka społeczna, pedagożka, autorka wielu badań dotyczących sytuacji osób 

LGBT w Polsce, członkini Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej. 

Dr Anna Strzałkowska – adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych UG, współprzewodnicząca Rady ds. 

Równego Traktowania przy Prezydencie Gdańska, autorka licznych programów szkoleniowych 

wdrażających równe traktowanie. 

Dr Jowita Wycisk – psycholożka i kulturoznawczyni, pracuje na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w 

Poznaniu, autorka licznych badań na temat homofobii w szkole, ekspertka w zakresie przeciwdziałania 

dyskryminacji. 

Forum jest organizowane w ramach europejskiego projektu „DOING RIGHT(S): Nowoczesne narzędzia dla 

profesjonalistów i profesjonalistek pracujących z osobami LGBT+” współfinansowanego przez Program Erasmus+ 

Unii Europejskiej. 

Projekt jest  realizowany przez trzy kraje: Uniwersytet w Weronie i Agencję Spraw Społecznych z regionu Emilia-

Romania (Włochy), Uniwersytet w Barcelonie i Casal Lambdę (Hiszpania) oraz Instytut Psychologii Polskiej 

Akademii Nauk oraz Stowarzyszenie na rzecz Osób LGBT Tolerado (Polska). 


