
 

BEATA KITA 

Kierownik zespołu trenerskiego, magister psychologii, terapeuta systemowej terapii rodzin, 

terapeuta motywujący, certyfikowany specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy  

w rodzinie i superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie IPZ PTP. Konsultant 

psycholog ds. rodziny w Dziale Pomocy Specjalistycznej Ośrodka Pomocy Społecznej 

Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy (od 1995 r.); koordynator działań (jako 

wiceprzewodnicząca) powołanego przez Zarząd Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 

zespołu interdyscyplinarnego Praska Sieć Pomocy Dziecku w zakresie pomocy dzieciom 

doznającym przemocy w rodzinie oraz zagrożonym krzywdzeniem, organizacja seminariów, 

szkoleń, konferencji, prowadzenie wykładów i prezentacji z ww. obszaru , w tym we 

współpracy w Fundacją Fundację Dzieci Niczyje (obecnie Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę).  

Jest współautorem i trenerem warsztatów w grupie zadaniowej, z ukierunkowaniem na 

wypracowanie propozycji zmian prawnych i organizacyjnych dot. współpracy 

wielodyscyplinarnej w środowiskach lokalnych prowadzonych w ramach konferencji 

„Współpraca na rzecz dziecka doświadczającego trudności i rodziny – tworzenie warunków 

prawnych do działań wielodyscyplinarnych w środowiskach lokalnych”(2009 r., na zlecenie 

MEN - Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych) 

Autorka publikacji w zakresie pomocy psychologicznej dzieciom z rodzin dysfunkcjonalnych  

i doznających przemocy; uczestniczyła w pracach Rady Ekspertów ds. Profilaktyki 

Krzywdzenia Małych Dzieci (2009-2015). 

 

EWA BACHANEK-ZNAMIEROWSKA 

Magister politologii i nauk społecznych w zakresie: profilaktyki społecznej i resocjalizacji ze 

specjalnością wychowawczą, certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie PARPA, specjalista psychoterapii uzależnień PARPA, certyfikowany superwizor  

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie IPZ PTP. Od ponad 15 lat pracuje z osobami 

doświadczającymi przemocy zarówno w kontakcie indywidualnym jak i grupowym.  

Przez 10 lat (do 2014 r.) współprowadziła grupę edukacyjno-rozwojową oraz różnorodne 

warsztaty rozwojowe dla tej grupy odbiorców. Pracuje także z osobami stosującymi przemoc, 

uzależnionymi, współuzależnionymi, DDA/DDD oraz z osobami mającymi inne problemy 

osobiste i wychowawcze, prowadzi szkolenia dla profesjonalistów i superwizje.  

Przewodniczy Zespołowi Interdyscyplinarnemu w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 

  



 

KATARZYNA FENIK-GABERLE  

Magister pedagogiki, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista w zakresie pomocy ofiarom 

przemocy w rodzinie i superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie IPZ PTP. 

Wieloletni współpracownik organizacji pozarządowych zajmujących się problemem 

przemocy w rodzinie, m.in.: Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", 

Ośrodka dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „DOM”, Fundacji Dzieci Niczyje, Ośrodka Wsparcia 

dla Kobiet z Dziećmi i Kobiet w Ciąży „Etezja”. W pracy zawodowej prowadziła działania 

diagnostyczne, interwencyjne i terapeutyczne skierowane do ofiar przemocy w rodzinie – 

zarówno dorosłych i dzieci. W Fundacji Dzieci Niczyje kierowała zespołem terapeutycznym 

Centrum Dziecka i Rodziny.  

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej - szczególnie działań dla 

profesjonalistów pracujących na rzecz ofiar przemocy w rodzinie oraz pomocy dzieciom - 

ofiarom handlu, studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej, Studium Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie, Studium Pomocy Ofiarom Przemocy przy Instytucie Psychologii 

Zdrowia PTP. Obecnie udziela konsultacji z zakresu problematyki uzależnienia od substancji 

psychoaktywnych i z zakresu przeciwdziałania przemocy klientom Punktu Informacyjno-

Konsultacyjnego prowadzonego przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy 

Mokotów. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. 

 

KATARZYNA CHCIAŁOWSKA 

Magister prawa, adwokat, ukończyła warsztaty trenerskie w zakresie prowadzenia szkoleń, 

posiada sześcioletnie doświadczenie w udzielaniu porad prawnych oraz opiniowaniu, w tym 

w sprawach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie: w ramach punktów 

informacyjno-konsultacyjnych, ośrodka pomocy społecznej, Fundacji Academia Iuris, 

prowadzi szkolenia z zakresu prawa rodzinnego oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

MARCIN SKIBA 

Magister prawa, adwokat, przez 12 lat konsultant prawny Fundacji Dzieci Niczyje (obecnie 

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę), przez okres 11 lat konsultant punktów informacyjno-

konsultacyjnych m.st. Warszawy. Od 2008 r. prowadzi własną kancelarię adwokacką; od 8 lat 

zajmuje się obsługą prawną Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 


