
§!# progre§
ul. 1 1 Listopada 41, 95-040 Koluszki

te!./fax (44| 7'l4 67 90

tel. kom. 60137 3471
e-mail: pn@progres.atm.pl

www.progres.atm.pl

oFERTA REALIZACJl SZKoLENlA

,,PoMoc DzlEcloM l MŁoDzlEŻY z RoDztN DYSFUNKCYJNYCH,

1. Termin i miejsce realizacji: do ustalenia.

ż, Czas trwania zajęć: 75- 20 godzin dydaktycznych.

3. Odbiorcy: pracownicy świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych, realizatorzy zajęć

profilaktycznych, nauczyciele i pedagodzy, członkowie komisji profilaktyki i rozwiązywania

problemów, inne zainteresowane osoby.

4. Metoda pracy: warsztat.

5. Techniki pracy: miniwyktad;burzamózgów; praca w małych grupach; odgrywanie scenek; dyskusja

na forum grupy; prezentacja i omawianie przypadków; praca z materiałami pomocniczymi;

projekcje wideo,

6, Prowadzqcy zajęcia: Paweł Nowak, psycholog, profilaktyk iterapeuta, pracujący z rodzinami

dotkniętymi problemem alkoholowym i doświadczającymi przemocy; autor programów

profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka oraz Urszula Pecyna-

specjalista terapii uzależnień, pracująca z młodzieżą zrodzin dysfunkcyjnych oraz niedostosowaną

społecznie .

7 . Koszt: od 229O z|/grupa lub 290 zl/osoba.

8. Szczegółowa tematyka szkolenia:

o Dzieci z rodzin dysfunkcyjnych- ich charakterystyka;

o konsekwencje doświadczania picia osób najbliższych i/lub doświadczania przemocy domowej dla

a ktualnego i późn iejszego fu n kcjonowania dziecka;

o sposoby pomocy dzieciom z 8rup podwyższonego ryzyka:

- metody i procedury diagnostyczne,

- oddziaływania profilaktyczne,
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- praca terapeutyczna nad przetamaniem wstydu; lęku; odbudowaniem zaufania do świata i ludzi,

- pozostałe cele, kierunki i formy pracy terapeutycznej,

- rola świetlicy środowiskowej oraz socjoterapeutycznej w pomocy dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych,

- samopomocowe grupy młodzieżowe.

o zadania komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w pomaganiu dzieciom i młodzieży z

rodzin dysfun kcyjnych,

o Budowanie współpracy między różnymi instytucjami i osobami w zakresie interwencji i pomocy

dzieciom z grup podwyższonego ryzyka.

Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały pomocnicze, a po zakończeniu szkolenia -
zaświadczenie o udziale w szkoleniu.
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