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 Dr n. med., psychiatra absolwent Wojskowej Akademii Medycznej (1975)            
w Łodzi. W latach 1983 – 1996 współtwórca lecznictwa odwykowego w Toruniu, ordynator 
oddziału. Od roku 1993 do 2007 współzałożyciel i prezes Fundacji na Rzecz Wspierania w 
Rozwoju Dzieci z Uszkodzeniem Mózgu „Daj Szansę”.          W latach 2001 – 2015 
pracował w Zakładzie Leczniczo – Opiekuńczym dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 
Raciążku, wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1993 – 2010). Od 
roku 2002 zaangażowany w działania wpierające rodziców zastępczych i adopcyjnych 
oraz w rozwiązywanie problemów związanych ze szkodami poalkoholowymi u dzieci 
(FASD). Ojciec adopcyjny i zastępczy czworga dzieci, założyciel Pracowni Edukacyjnej – 
Aksjomat. Wielokrotnie nagradzany za swoją pracę m.in. Nagrodą Fundacji POLCUL 
(2005), wspólnie z Żoną nagrodzony: Orderem „ Ecce Homo” (1998), wspólnie z żoną 
Katarzyną Nagrodą Hestii i Znaku im. Ks. J. Tischnera (2009), za pracę na rzecz rodzin 
zastępczych i adopcyjnych Złotym Krzyżem zasługi RP, stypendysta i członek 
Stowarzyszenia ASHOKA. W latach 2006 – 2009 przewodniczący grupy ekspertów 
PARPA ds kampanii „Ciąża bez alkoholu”, za działania w kampanii wyróżniony przez 
Ministra Zdrowia odznaką Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia. Członek Stowarzyszenia 
Uniwersyteckiego Fides et Ratio. 
Aktywny uczestnik projektu realizowanego w Gdyni, zakończonego utworzeniem Centrum 
Diagnozy i Terapii FASD. 
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 Psycholog, pedagog. Ukończyła Uniwersytet Warszawski i Szkołę Wyższą 
Psychologii Społecznej w Warszawie. Absolwentka studiów podyplomowych Diagnoza i 
terapia neuropsychologiczna, UMCS Lublin. Trener Polskiego Towarzystwa 
Psychologicznego II stopnia licencja nr 195. Certyfikowany specjalista ds. interwencji 
kryzysowej. Specjalista w zakresie neurorozwoju         i neurostymulacji. Ekspert ds terapii 
dzieci w PARPA Warszawa. Jest cenionym specjalistą w dziedzinie tematyki FASD, 
przywiązania i neurorozwoju dzieci. Od lat zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z 
zaburzeniami ze spektrum FASD. 
Prowadzi badania naukowe nad diagnostyką zespołu FAS u dzieci i nad zaburzeniami 
przywiązania. W 2008 r. otrzymała nagrodę Ministra Zdrowia Zasłużony dla Służby 
Zdrowia za badania nad diagnostyką FAS w Polsce. Wraz    z prof. dr hab. med. 
Andrzejem Urbanikiem jest pionierem w zastosowaniu obrazowania MR i protonowej 
spektroskopii MR w diagnostyce Płodowego Zespołu Alkoholowego. Swoją wiedzą dzieli 
się z innymi, prowadząc wiele szkoleń z tego obszaru, organizując turnusy terapeutyczne 
dla dzieci z FAS oraz uczestnicząc w licznych konferencjach w Polsce i zagranicą. 
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 Wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi o specjalnych 
potrzebach rozwojowych , w tym dzieci z FAS, edukator FAS, doświadczenie w terapii 
dzieci z FAS. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń na temat FAS m.in. dla rodzin 
zastępczych/adopcyjnych i kadr pracujących z dziećmi z FAS. 


