zapraszają na konferencję:

„Zrozumieć Dziecko z FAS/FASD - kontekst
medyczny, psychologiczny i społeczny”
29 maja 2014 roku, Hotel BRANT, Majdan 80C,
05-462 Wiązowna (trasa na Lublin), godzina 9:00
Dzieci z FASD mają uszkodzenia OUN (ośrodkowego układu nerwowego) owocujące trudnościami
w rozumieniu sytuacji społecznych oraz w zakresie rozwoju poznawczego. Spektrum zmian może
być niewielkie lub bardzo rozległe. Brak pomocy często oznacza regres w zakresie rozwoju dziecka.
Konferencja ma na celu pokazać trzy ujęcia diagnozy i pomocy dziecku z FAS.
•

Medyczną – dzieci z FAS/FASD, jako wyzwanie w opiece medycznej, przedstawi Krzysztof
Liszcz.

•

Psychologiczną – funkcjonowanie dzieci z FAS, przedstawi Teresa Szumiło.

•

Społeczną – czyli jak budować system wsparć w środowisku dla dzieci z FAS, przedstawi
Małgorzata Tomanik.

Zdarza się, że system rozpoznania choroby jest utrudniony ze względu na brak pogłębionej wiedzy
specjalistów. Błędnym myśleniem jest, że zwyczajne zachowania opiekuńczo-wychowawcze, czy
edukacyjne pozwolą dziecku wyrównać poziom rozwoju względem rówieśników.
Zdarza się, że rodzice zastępczy i adopcyjni, którzy starają się postępować najlepiej jak potrafią
z przyjętymi dziećmi zaczynają przeżywać frustrację i w końcu wypalenie. Tymczasem zrozumienie
istoty dziecka obciążonego FAS/FASD jego zachowań, braków wynikających z uszkodzenia OUN
jest kluczem do sukcesu rodzicielstwa zastępczego, ale i do lepszego funkcjonowania dziecka
w przyszłości.
Zakres i obraz zaburzeń, jakie przejawiają dzieci po prenatalnej ekspozycji na alkohol jest
zróżnicowany i indywidualny. Szczególnie trudno jest powiązać specyficzne trudności
psychologiczne, edukacyjne z uszkodzeniami poalkoholowymi, kiedy nie towarzyszą im objawy
dysmorficzne lub problemy zdrowotne.
Dzieci z FAS/FASD mają uszkodzenia OUN (ośrodkowego układu nerwowego) owocujące
trudnościami w rozumieniu sytuacji społecznych oraz w zakresie rozwoju poznawczego. Spektrum
zmian może być niewielkie lub bardzo rozległe. Brak pomocy często oznacza regres w zakresie
rozwoju dziecka.
Konferencja jest skierowana do specjalistów pracujących z dziećmi i rodziną (psychologów,
psychiatrów, pediatrów, nauczycieli), przedstawicieli administracji samorządów (pracowników
PCPR, OPS), pracowników zajmujących się prawem rodzinnym i opiekuńczym (sędziów, kuratorów,
adwokatów) oraz przedstawicieli organizacji wspierających rodzinę.

UCZESTNICTWO W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNE
ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY do 16 maja 2014 r.

(prosimy o czytelne wypełnienie druku zgłoszenia i przesłanie go na adres Fundacji EY:
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa lub adres elektroniczny: fundacja@pl.ey.com temat maila:
Konferencja Zrozumieć Dziecko z FAS/FASD)
Podstawą zakwalifikowania na konferencję jest przesłanie karty zgłoszenia.
Informujemy, że organizacja i koszty noclegu oraz przyjazdu leżą po stronie uczestnika. Więcej
informacji można znaleźć na stronie www.item-psychologia.pl lub www.ey.com.pl/fundacja

Program
9.30 - 9.45
Rozpoczęcie konferencji –
Krzysztof Brzózka PARPA

9:50 – 10:15
Jak wspieramy dzieci z FAS
w Fundacji EY - Agnieszka Palka
Fundacja EY

10 .15 - 11.15
Dzieci z FASD jako wyzwanie
w opiece medycznej - dr n. med.
K. Liszcz - lekarz psychiatra

11.15-11:30
Przerwa kawowa

11.30 - 12.30
Funkcjonowanie dzieci z FASD dr T. Jadczak-Szumiło - psycholog

12.30 - 13.30
Jak budować system wsparcia dla
dzieci z FAS - Małgorzata Tomanik

13.30 – 14:10
Przerwa obiadowa

14.15 - 16.30
System pomocy jako remedium
dla dzieci z FAS - warsztaty
Małgosia Tomanik

