
II Diagnoza i metody pracy z dzieckiem z FAS z wykorzystaniem  kwestionariusza diagnostycznego : 

 

Informacja ogólna: 

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy z obszaru specyfiki, diagnozy oraz metod 

pracy z dziećmi z FAS/FASD oraz nabycie praktycznych umiejętności  

z zakresu diagnozowania zespołu FAS przy wykorzystaniu kwestionariusza 

diagnostycznego. 

Termin                                    

i miejsce realizacji: 

Szkolenie realizowane będzie dla jednej grupy szkoleniowej w trybie 

stacjonarnym w EKOEnergia Silesia, ul. Żeliwna 38, Katowice. 

Termin: 06-08.06.2017 

Grupa docelowa: 

Pracownicy Filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego oraz niepublicznych 

ośrodków adopcyjnych działających na zlecenie Samorządu Województwa 

Śląskiego.  

Liczba 

uczestników: 
18 osób. 

Zagadnienie 

merytoryczne: 

Program szkolenia składa się z 25 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, 

 metody terapii dziecka z zespołem FAS,  

 diagnoza zespołu FAS z wykorzystaniem 4-cyfrowego Kwestionariusza   

diagnostycznego lub innego narzędzia diagnostycznego FAS/FASD, 

 warsztaty z zakresu stosowania 4-cyfrowego Kwestionariusza 

Diagnostycznego lub innego narzędzia diagnostycznego FAS/FASD. 

Szkolenie prowadzone będzie w formie warsztatowej, z wykorzystaniem ćwiczeń, 

gier symulacyjnych, analizy przypadków, dyskusji, analizy własnych zachowań. 

Informacje 

organizacyjne: 

Zajęcia realizowane będą w trybie stacjonarnym.                                                                         

Organizator zapewnia przerwę kawową, obiad oraz materiały dydaktyczne. 

Termin rekrutacji: 

Warunkiem udziału w  procesie rekrutacji jest dostarczenie (pocztą lub osobiście) 

oryginału formularza zgłoszeniowego oraz oświadczenia uczestnika projektu             

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 maja 2017 roku. 

Forma zgłoszeń: 

Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem elektronicznego formularza 

zgłoszeniowego dostępnego na stronie http://rops-katowice.pl/.  

Wydrukowany i podpisany formularz wraz z oświadczeniem uczestnika projektu 

należy dostarczyć do siedziby ROPS. 

Dodatkowych 

informacji udziela: 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 

Zespół ds. realizacji projektu pn. Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych. 

tel.: 032 730 68 84,  

e-mail: mkwiatkowska@rops-katowice.pl  

Zasady 

uczestnictwa: 

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez ROPS:  

http://rops-katowice.pl/dopobrania/szkolenia/2016.11.09-reg.pdf  
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mailto:mkwiatkowska@rops-katowice.pl
http://rops-katowice.pl/dopobrania/szkolenia/2016.11.09-reg.pdf


 

Trenerka: 

Małgorzata Klecka - dr n. med., absolwentka Studiów Doktoranckich (Śląski 

Uniwersytet Medyczny w Katowice, Wydział Lekarski), psychoterapeutka 

rodzinna. Specjalista diagnostyki FAS/FASD. Terapeutka traumy. Prekursorka 

badań nad FAS w Polsce, współredaktorka polskiej wersji Kwestionariusza 

Waszyngtońskiego do diagnostyki FAS. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy                   

z rodzinami adopcyjnymi i zastępczymi oraz dziećmi/młodzieżą po doświadczeniu 

traumy relacyjnej i z zaburzeniami neurorozwojowymi. Pracuje także z osobami 

po traumach związanych z urazami fizycznymi, wypadkami, katastrofami, 

poważnymi operacjami, utratą bliskiej osoby, doświadczeniem przemocy 

fizycznej                                     i emocjonalnej. 

 


