Nazwa szkolenia:

FAS/FASD – diagnoza i formy wsparcia

Informacja
ogólna:

Celem szkolenia jest zwiększenie poziomu wiedzy uczestników w obszarze
zagadnień związanych z depresją, trauma i zachowania suicydalnymi wśród dzieci
i młodzieży, oraz zapoznanie z dostępnymi metodami pracy w tym zakresie.

Termin
i miejsce
realizacji:

Szkolenie realizowane będzie dla jednej grupy szkoleniowej w trybie
wyjazdowym w Hotelu „Pod Jedlami” w Wiśle w terminie: 01-03.04.2020 roku.

Grupa docelowa:

Liczba miejsc:

Asystenci rodzin, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej,
przedstawiciele placówek opiekuńczo wychowawczych, organizatora
rodzinnej pieczy zastępczej, regionalnych placówek opiekuńczoterapeutycznych, ośrodków adopcyjnych oraz przedstawiciele wymiaru
sprawiedliwości, służby zdrowia, oświaty i osoby pracujące bezpośrednio
z rodziną biologiczną z terenu województwa śląskiego.
I grupa - 20 osób
Program szkolenia składa się z 24
(3 dni szkoleniowe), obejmujących m.in.
tematyczne:

Zagadnienie
merytoryczne:

godzin dydaktycznych/
następujące zagadnienia

 teoretyczne aspekty Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS) oraz
Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych
(FASD),
 portret psychologiczny i zasady funkcjonowania dziecka
z zespołem FAS/FASD,
 metody diagnozy zespołu FAS/FASD,
 metody terapii dziecka z zespołem FAS/FASD,
 diagnoza zespołu FAS/FASD z wykorzystaniem 4-cyfrowego
Kwestionariusza Diagnostycznego lub innego narzędzia diagnostycznego
FAS/FASD,
 analiza przypadków - warsztat.
Rekomenduje się udział we wszystkich modułach szkolenia, celem zrealizowania
w całości założonego programu. Uczestnik ma jednak możliwość wyboru tych
tematów modułów, które szczególnie uwzględniają jego indywidualne potrzeby.
Organizator zapewnia wyżywienie, zakwaterowanie oraz materiały szkoleniowe
i dydaktyczne. Każda z osób zgłoszonych na szkolenie, po zakończeniu procesu
zbierania zgłoszeń, w ciągu kilku dni otrzyma informację wiadomością e-mail
o wyniku rekrutacji.

Informacje
organizacyjne:

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) do siedziby ROPS oryginału formularza zgłoszeniowego wraz
z oświadczeniem uczestnika projektu w nieprzekraczalnym terminie do dnia
29 stycznia 2020 roku.
Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem elektronicznego formularza
zgłoszeniowego dostępnego na stronie http://rops-katowice.pl/.

Forma zgłoszeń:

W zgłoszeniu rekomendujemy podawanie indywidualnego, bezpośredniego
do Państwa adresu e-mail (np. poczty służbowej imiennej) zamiast adresu
ogólnego (np. e-mail sekretariatu, działu kadr itp.). Znacznie ułatwia
to komunikację i zapewnia szybszy kontakt w przypadku zakwalifikowania
na szkolenie.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Dodatkowych
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”.

Trenerka:

Anna Piekacz – doktor nauk humanistycznych w dziedzinie psychologia,
licencjonowany terapeuta INPP, absolwentka licznych kursów i szkoleń m.in.
z obszaru zagadnień więzi, leczenia traumy, wsparcia dziecka w prawidłowym
rozwoju czy diagnozy i terapii dzieci wykorzystywanych seksualnie. Specjalizuje
się we wsparciu osób z FAS/FASD z wykorzystaniem 4-cyfrowego
Kwestionariusza Diagnostycznego FASD.

