
Nazwa szkolenia:
FAS – diagnoza i formy pomocy.

Informacja
ogólna:

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy z obszaru diagnozy dzieci z FAS/FASD
wraz z uwzględnieniem możliwych form pomocy.

Termin                   
i miejsce 
realizacji:

Szkolenie  realizowane  będzie  dla  jednej  grupy  szkoleniowej  w  trybie
wyjazdowym w  jednym  z  hoteli  na  terenie  województwa  śląskiego
w terminie:  24.04  do 26.04.2018 roku. Dokładne  miejsce  realizacji  szkolenia
zostanie podane w późniejszym terminie.                   

Grupa docelowa:
Asystenci rodzin, pracownicy  powiatowych centrów pomocy rodzinie, placówek
opiekuńczo  wychowawczych,  placówek  wsparcia  dziennego  bezpośrednio
pracujący z rodziną oraz rodziny zastępcze z terenu województwa śląskiego.

Liczba miejsc:  I grupa - 20 osób.

Zagadnienie
merytoryczne:

Program  szkolenia  składa  się  z  24  godzin  dydaktycznych/  
(3  dni  szkoleniowe),  obejmujących  m.in.  następujące  zagadnienia
tematyczne:

 Teoretyczne  aspekty  Płodowego  Zespołu  Alkoholowego  (FAS)  oraz

Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych,
 Portret psychologiczny i zasady funkcjonowania dziecka z zespołem FAS,

 Metody diagnozy zespołu FAS,

 Diagnoza zespołu FAS z wykorzystaniem 4-cyfrowego  Kwestionariusza

Diagnostycznego lub innego narzędzia diagnostycznego FAS/FASD,
 Metody terapii dziecka z zespołem FAS, 

 Analiza przypadków - warsztat.

Informacje
organizacyjne:

Organizator zapewnia wyżywienie, zakwaterowanie oraz materiały szkoleniowe
i  dydaktyczne. Każda z osób zgłoszonych na szkolenie, po zakończeniu procesu
rekrutacji, otrzyma informację wiadomością e-mail o wyniku rekrutacji.
UWAGA!  Możliwość  skorzystania  z  zakwaterowania  dotyczy  uczestników
szkoleń spełniających warunek posiadania miejsca zamieszkania w miejscowości
innej niż ta, w której odbywa się szkolenie oraz utrudnionego dojazdu na miejsce
realizacji  zajęć,  na  podstawie  przedłożonych  i  podpisanych  oświadczeń.
Oświadczenia zostaną przekazane osobom zakwalifikowanym na szkolenie, drogą
mailową.

Termin
rekrutacji:

Warunkiem  przystąpienia  do  procesu  rekrutacji  jest  dostarczenie  (pocztą  lub
osobiście)   oryginału  formularza  zgłoszeniowego  wraz  z  oświadczeniem
uczestnika projektu w nieprzekraczalnym terminie do 23 lutego 2018 roku.

Forma zgłoszeń:

Zgłoszenia  przyjmowane  są  za  pośrednictwem  elektronicznego  formularza
zgłoszeniowego dostępnego na stronie http://rops-katowice.pl/. 
Wydrukowany i podpisany formularz należy dostarczyć do siedziby ROPS. 
UWAGA: Zgłoszenie zostaje uznane za prawidłowe po dopełnieniu wszystkich
formalności  tj.  zgłoszenia  się  poprzez  formularz  zamieszczony  na  stronie,
a  następnie  jego  wydrukowanie,  podpisanie  wraz  z  uzyskaniem  zgody
bezpośredniego przełożonego oraz przesłanie do siedziby ROPS w wyznaczonym
terminie.  Do zgłoszenia  papierowego należy dołączyć  podpisane oświadczenie
uczestnika projektu.

Dodatkowych Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

http://rops-katowice.pl/


informacji
udziela:

Zespół  ds.  realizacji  projektu  pn.  „Szkolenie  i  doskonalenie  zawodowe  kadr
systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.
Tel. (32) 730 68 59
e-mail:  szkolenia_power@rops-katowice.pl 

Zasady
uczestnictwa:

Zasady  uczestnictwa  w  szkoleniach  określono  w  Regulaminie  uczestnictwa
w szkoleniach i  superwizji  organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej  Województwa  Śląskiego  w  ramach  projektu  pn.  „Szkolenie
i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.

Trener:

Małgorzata Klecka - dr nauk medycznych.  Specjalistka diagnostyki FAS/FASD.
Terapeutka  traumy.  Prekursorka  badań  nad  FAS  w  Polsce,   współredaktorka
polskiej  wersji Kwestionariusza Waszyngtońskiego  do diagnostyki FAS. Posiada
wieloletnie  doświadczenie  w  zakresie  pracy  z  dziećmi  i  młodzieżą
po doświadczeniu  traumy  relacyjnej i  z  zaburzeniami  neurorozwojowymi.


