
KRYZYS W RODZINIE - POMOCNE INTERWENCJE PSYCHOLOGICZNE
2-dniowe szkolenie online (11.12.2021 - 12.12.2021)

CHARAKTER I ZAKRES SZKOLENIA

Szkolenie dotyczy pracy z rodziną zmagającą się z emocjonalnym kryzysem,
wynikającym z nagłej, trudnej sytuacji, której jako system doświadczają.
Szkolenie ma na celu poszerzenie wiedzy i rozwijanie umiejętności
niezbędnych do udzielania pierwszego wsparcia psychologicznego rodzicom i
ich dzieciom zmagającym się z kryzysem psychologicznym, w różnym
kontekście. Przedstawione na nim zagadnienia pozwolą na szersze rozumienie
zachowań osób dotkniętych nagłymi trudnościami oraz wyposażą uczestników
w wachlarz działań umożliwiających adekwatną reakcję na zachowanie rodziny
w kryzysie i zgłaszane przez nich potrzeby.

SZKOLENIE ROZWIJA UMIEJĘTNOŚCI:

● rozumienia specyfiki kryzysu dotyczącego systemu rodzinnego
● identyfikowania obszarów do pracy interwencyjnej i rozróżniania ich od

pracy psychoterapeutycznej
● rozpoznawania zasobów rodziny pomocnych w dążeniu do zmiany
● rozpoznawania czy dany problem wymaga pracy z rodziną, czy pracy

indywidualnej
● udzielania skutecznego wsparcia poprzez interwencje psychologiczne
● budowania sojuszu roboczego opartego na bezpieczeństwie i zaufaniu
● rozpoznawanie trudności charakterystycznych dla różnych typów

kryzysów rodzinnych
● odróżniania kryzysu od innych trudności natury psychologicznej

wymagających odmiennych form wsparcia
● poznanie podstawowych technik pracy z rodziną
● adekwatnych reakcji na emocjonalne stany osób zmagającej się z

kryzysem
● prowadzenia rozmowy z rodziną w sytuacji kryzysowej
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DLA KOGO

Szkolenie skierowane jest do studentów psychologii, pedagogiki, pracy
socjalnej i kierunków medycznych oraz absolwentów wymienionych
kierunków. Wiedza zdobyta podczas szkolenia może być szczególnie pomocna
osobom pracującym lub myślącym o zatrudnieniu w punktach interwencji
kryzysowej, miejskich i gminnych ośrodkach pomocy społecznej, dziennych
domach pomocy, centrach integracji społecznej, szpitalach psychiatrycznych,
szpitalach somatycznych, ośrodkach izolacji więziennej oraz innych
placówkach, gdzie umiejętność adekwatnego reagowania na nagłą, trudną
sytuację może być pomocna.

INFORMACJE O SZKOLENIU

TERMIN: 11.12.21 (SOBOTA) - 12.12.21 (NIEDZIELA)

GODZINY 9.00 - 14.00

FORMA ZAJĘĆ: ONLINE (PLATFORMA ZOOM)

LICZBA UCZESTNIKÓW: 6-15

KOSZT SZKOLENIA: 390 zł (do 01.10.21), 420 zł (po 01.10.21)

ZAPISY

Chęć uczestnictwa należy zgłaszać pod adresem:

poznanie.psychologia@gmail.com

W tytule maila prosimy o wpisanie nazwy szkolenia. W treści maila
powinno znaleźć się  imię oraz nazwisko oraz informacja o statusie
studenta/absolwenta jednego z wymienionych wcześniej kierunków.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o uczestnictwie decyduje
kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie rozumiemy jako mailowe przekazanie
informacji o chęci uczestnictwa i dokonanie opłaty za szkolenie.
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PROWADZĄCE SZKOLENIE

Alicja Kasica-Nowakowska - psycholog, psychoterapeuta, trener. Jest
absolwentką psychologii na Uniwersytecie Gdańskim, ukończyła kurs terapii
systemowej rodzin prowadzony przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii
Systemowej. Szkoliła się również w Zakładzie Terapii Rodzin CM UJ z Krakowa,
gdzie uczyła się psychoterapii w nurcie psychodynamicznym i systemowym.
Jest edukatorem „Szkoły dla rodziców i wychowawców”, trenerem „Odysei
umysłów”, pracowała jako terapeuta zajęciowy z młodzieżą zagrożoną
uzależnieniami, wychowawca w internacie oraz nauczyciel. Pracowała jako
psycholog w przedszkolu nr 2 w Sopocie. Przez wiele lat związana była
zawodowo ze Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia. Pracowała tam z osobami
doświadczającymi przemocy w rodzinie, prowadziła grupy wsparcia dla kobiet,
szkoliła absolwentów psychologii i pedagogiki. Pracowała również jako
wykładowca na Uniwersytecie Gdańskim. Posiada doświadczenie w pracy z
rodzinami, rodzicami, nauczycielami, dziećmi i młodzieżą. Obecnie zawodowo
związana jestem z Ośrodkiem Adopcyjno - Opiekuńczym, gdzie prowadzi
diagnozę oraz terapię.

Michalina Dyrga – Jest psychologiem, psychotraumatologiem i interwentem
kryzysowym. Ukończyła m. in. Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i
Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym oraz
wiele szkoleń z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą, przeciwdziałania
przemocy oraz udzielania wsparcia osobom doświadczającym kryzysu
psychicznego. Ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie w pracy jako
psycholog, pracując indywidualnie z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą,
prowadząc grupy wsparcia i szkolenia. Zdobywała je m.in. w Ośrodku
Interwencji Kryzysowej w Gdyni, Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku,
Świetlicy Socjoterapeutycznej „Koniczynka” oraz podczas realizacji licznych
projektów. Obecnie pracuje jako psycholog w Centrum Zdrowia Psychicznego
“HarmonJa” oraz sopockich przedszkolach i prowadzi warsztaty dla rodziców.
Stale podnosi swoje kwalifikacje, jest w trakcie czteroletniego szkolenia
certyfikacyjnego z zakresu psychotraumatologii praktycznej, prowadzonego
przez Pomorskie Centrum Psychotraumatologii.
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