
Zgłoszenia przyjmowane są do 22 lutego 2019 roku.

Udział w szkoleniu przewidziany jest dla 30 osób. 
O kwalifikacji decydują kolejność zgłoszeń oraz rozmowa telefoniczna przeprowadzona przez jednego z członków 
Zespołu ds. FASD. Zakwalifikowane osoby dostaną potwierdzenie udziału w szkoleniu.

Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie wiadomości na adres mailowy:  
szkolenie.fasd@dzieciecyszpital.pl.  
Prosimy podać imię i nazwisko (lub imiona i nazwiska w sytuacji zgłoszenia obojga rodziców), adres 
korespondencyjny oraz aktualny numer telefonu. Będziemy wdzięczni za wskazanie preferowanej formy kontaktu. 

PIĄTEK
Przyjazd do hotelu, zakwaterowanie

16.00-17.00 Konsultacje indywidualne dla osób z Krakowa
17.00-19.00 Konsultacje indywidualne dla osób spoza Krakowa

19.30 kolacja

SOBOTA
8.30-15.00  Psychoedukacja w formie wykładów ( 2x przerwy kawowe 15 min) 

15.00-15.30 Przerwa obiadowa
15.30-18.00 Grupa wsparcia

18.00- 19.00 Kolacja
Wykwaterowanie z hotelu

Zakończenie zjazdu

Ramowy plan zjazdów 

Lokalizacje:
Hotel Batory, ul. Gen. Romana Sołtyka 19, Kraków

Centrum Kompleksowej Diagnostyki i Terapii Dzieci z FASD przy Wojewódzki 
Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika, ul. Strzelecka 2, Kraków

ZAPROSZENIE

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020

REALIZATOR:

SZKOLENIE DLA RODZICÓW 
ADOPCYJNYCH NA TEMAT 
PRACY Z DZIEĆMI Z FASD 



Szanowni Państwo,

Zespół ds. FASD przy Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie ma zaszczyt zaprosić 
na szkolenie dla rodziców adopcyjnych dzieci z postawioną diagnozą FASD. Program w szcze-
gólny sposób obejmować będzie wyzwania i obciążenia jakie dla opiekunów niesie opieka nad 
dzieckiem z FASD m.in. poprzez wykłady i spotkania grupy wsparcia. Szkolenie zaadresowane 
jest zarówno do par rodziców jak i do pojedynczych osób. 

Rodzice będą mogli wziąć udział w siedmiu bezpłatnych weekendowych zjazdach (piątek, so-
bota) od marca do listopada 2019 roku. Konsultacje indywidualne z lekarzami i z psychologami 
Zespołu ds. FASD będą prowadzone w piątki. Wykłady i grupy wsparcia zaplanowane są na so-
boty. Uczestnicy szkolenia mają zapewnione pełne wyżywienie oraz nocleg w hotelu, w którym 
zorganizowane zostaną wykłady. 

Zapraszamy do udziału w szkoleniu prosząc jednocześnie, aby zgłaszające się osoby uczest-
niczyły we wszystkich zjazdach, a w trakcie każdego zjazdu we wszystkich proponowanych spo-
tkaniach w pełnym wymiarze godzin. Dzięki temu możliwe będzie efektywne zorganizowanie 
kolejnych edycji szkoleń, zarówno dla Państwa jak i dla innych rodziców dzieci z trudnościami 
z kręgu FASD.

Lek. Zofia Szepczyńska
Koordynator merytoryczny szkolenia dla rodziców adopcyjnych  

na temat pracy z dziećmi z FASD
Kierownik Centrum Kompleksowej Diagnostyki i Terapii Dzieci z FASD

Sobota, 30 marca 2019 r.

1. Czym jest FASD? Nazewnictwo, 
epidemiologia, patofizjologia.

2. Zaburzenia czynności fizjologicznych 
u pacjentów z FASD.

3. Zaburzenia neuropsychologiczne 
charakterystyczne dla FASD.

4. Problemy psychiatryczne u dzieci 
z FASD – dlaczego dzieci z trudnościami 
rozwojowymi częściej potrzebują 
psychiatry.

5. Najczęściej współwystępujące 
zaburzenia psychiczne u dzieci z FASD.

Sobota, 13 kwietnia 2019 r.

1.  Rozpoznanie FASD – co ze sobą 
niesie? Rola, cel, zagrożenia związane 
z diagnozą.

2. Jak rozmawiać z dzieckiem o jego FASD?
3.  Wspieranie dziecka w obszarze zaburzeń 

neuropsychologicznych.
4. Zaburzenia integracji sensorycznej 

u dzieci z FASD.
5. „Ukryta moc dotyku” – jak wspierać 

na terenie domu dzieci z zaburzeniami 
integracji sensorycznej.

Sobota, 11 maja 2019 r.

1.  Mocne strony dzieci z FASD – czy istnieją 
dzieci pozbawione uzdolnień?

2. Rozwijanie talentów dzieci z FASD.
3. W co się bawić, w co się bawić?  

Rozwój dziecka poprzez zabawę.
4. Dziecko z FASD w kontekście rodziny 

z problemem alkoholowym.

Sobota, 29 czerwca 2019 r.

1. Wokół trudnych emocji, „niegrzeczne” 
dziecko.

2. Blisko i daleko. Zaburzenia więzi 
u dziecka z FASD.

3. Czy dziecko z poza bezpiecznym stylem 
przywiązania lub diagnozą zaburzeń 
więzi, jest skazane na porażkę? 

4. Bezpieczeństwo pacjenta z FASD, jak 
zorganizować dom i otoczenie.

Sobota, 28 września 2019 r.

1. Dorosły z FASD – jaka będzie przyszłość 
mojego dziecka?

2. Jak zadbać o siebie w kontekście opieki 
nad pacjentem z FASD.

3. Język, mowa i komunikacja. Problemy 
językowe u osób z FASD i sposoby 
wsparcia.

4. Czy osoby z FASD są szczególnie 
traktowane przez prawo? Problem 
z perspektywy biegłego psychologa.

Sobota, 19 października 2019 r.

1. Wokół stygmatyzacji – diagnoza FASD 
w kontekście przyszłości dziecka.

2. Dlaczego praca z rodziną jest bezcenna? 
Czy terapia rodzinna oznacza „winę” 
rodziców?

3. Czy szkoła może być miejscem sukcesu 
dla dziecka z FASD?

4. Możliwości wsparcia w edukacji dziecka 
z FASD.

Sobota, 30 listopada 2019 r.

1. Nastolatek z FASD, czy młodzież 
z trudnościami rozwojowymi jest 
szczególnie narażona na kryzys 
adolescencyjny.

2. Możliwości terapii dziecka po traumie.
3. Problemy pediatryczne u pacjentów 

z FASD.

Program wykładów

KONSULTACJE INDYWIDUALNE 
- każdy z uczestników szkolenia otrzyma jedną 
godzinę konsultacji indywidualnych  z psychologiem 
lub specjalistą psychiatrii dzieci i młodzieży. 
Pary będą uczestniczyć w konsultacjach razem. 
Konsultacji będzie udzielać 2 psychiatrów 
i 2 psychologów.

GRUPA WSPARCIA 
- zajęcia w formie grupy wsparcia prowadzone 
będą przez terapeutów mających wieloletnie 
doświadczenie w pracy z rodzinami w kontekście 
dziecka z trudnościami emocjonalnymi, 
rozwojowymi i więzi. Grupy liczyć będą po 15 osób.


