1.3 PROGRAM SOCJOTERAPEUTYCZNY W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO – PRACA
Z DZIEĆMI Z RODZIN Z PROBLEMEM UZALEŻNIENIA OD ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH
(2 MODUŁY)
INFORMACJA
OGÓLNA

Cykl szkoleniowy ma na celu pogłębienie wiedzy i wzmocnienie kompetencji kadr pracujących z dziećmi
i młodzieżą z rodzin z problemem uzależnienia od środków psychoaktywnych.

GRUPA DOCELOWA

Osoby pracujące w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym
w szczególności pracownicy placówek wsparcia dziennego, kadry systemu oświaty, przedstawiciele
organizacji pozarządowych.

LICZBA MIEJSC

INFORMACJE
ORGANIZACYJNE:

I grupa – 20 osób
Szkolenie trwa 28 godzin dydaktycznych/4 dni szkoleniowe (szkolenie będzie się odbywało
w trybie dwóch dwudniowych szkoleń w wymiarze 14 godzin dydaktycznych) i realizowane będzie w trybie
stacjonarnym, w sali szkoleniowej w Business Center 1, ul. Staromiejska 2/7, Katowice.
Na szkoleniu bezpłatnie zapewniamy Państwu wyżywienie oraz usługę dydaktyczną. Organizator nie
pokrywa kosztów dojazdu na zajęcia oraz nie zapewnia noclegów.
Zakwalifikowanie do udziału obliguje do uczestnictwa w całości zajęć.

PROGRAM:

TRENER:

DODATKOWE
INFORMACJE:

Termin szkolenia:
13-14 czerwca 2018 roku (I moduł)
20-21 czerwca 2018 roku (II moduł)
Przedmiotem szkolenia jest nabycie umiejętności konstruowania i realizacji programu pracy
socjoterapeutycznej w placówce wsparcia dziennego, poprzez omówienie i pracę nad następującymi
zagadnieniami:
 obraz psychologiczny dziecka z rodziny z problemem uzależnienia od środków psychoaktywnych,
 sporządzanie diagnozy indywidualnej dziecka oraz jego rodziny i środowiska szkolnego,
 praca indywidualna z dzieckiem,
 prowadzenie grupowych zajęć socjoterapeutycznych,
 konstruowanie indywidualnych programów rozwojowo-terapeutycznych, w tym zajęć rozwijających
zainteresowania,
 współpraca z rodziną dziecka, w tym diagnoza, wsparcie, omawianie postępów, organizacja
warsztatów doskonalenia,
 prowadzenie dokumentacji pracy z dzieckiem zgodnej z charakterem placówki (dokumentacja
diagnozy, planów i realizacji indywidualnych oraz grupowych zajęć z dziećmi wraz z ich osiągnięciami),
 interdyscyplinarna pomoc dziecku - współpraca różnych służb i instytucji.
Dorota Czerkies – Bald - pedagog, socjoterapeuta, mediator sądowy i pozasądowy ds. rodzinnych, karnych i nieletnich
sprawców czynu karalnego. Posiada sześcioletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie, bądź
zagrożoną niedostosowaniem społecznym. Prowadziła świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieci i młodzieży, pełniła funkcję
Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) oraz funkcję społecznego kuratora
sądowego.
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