
Serdecznie zapraszamy na seminarium pt.:Serdecznie zapraszamy na seminarium pt.:

  „Proces zmiany w rodzinach zagrożonych przemocą i„Proces zmiany w rodzinach zagrożonych przemocą i
uzależnieniem”uzależnieniem”

Organizowane przez Fundację Edukacji i Rozwoju „FLOW”Fundację Edukacji i Rozwoju „FLOW” ze środków Powiatu Kwidzyńskiego w ramach zad.
publ: „Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kwidzynie”. Seminarium odbędzie się 21.11.2018 r. w

godzinach pomiędzy 8.00  i 14.00 w Kwidzyńskim Centrum Kultury  ul. 11 Listopada 13

Program seminarium:Program seminarium:
8.00 - 8.30 - Rejestracja uczestników
8.30 - 8.45 - Wprowadzenie
8.45 - 9.45 - Wykład: „Proces zmiany w rodzinach zagrożonych przemocą i uzależnieniem” –                    

        poprowadzi Izabela Podlecka-Kandyba 
9.45 - 10.15 - Przerwa kawowa
10.15 - 13.30 - Warsztaty do wyboru spośród:

1. „Dialog motywujący w pracy z rodzinami zagrożonymi przemocą i uzależnieniami”1. „Dialog motywujący w pracy z rodzinami zagrożonymi przemocą i uzależnieniami” – poprowadzi Izabela Podlecka-Kandyba, posiadająca

25 letnie doświadczenie w realizacji działań z zakresu proflaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej z dziećmi, młodzieżą i osobami

dorosłymi.  Certyfkowany  terapeuta  Dialogu  Motywującego,  Trener  DM,  w trakcie  Trainers  Masters'  Class  -  uprawnienia  trenerskie  i

superwizorskie w Dialogu Motywującym. Systematycznie podnosi swoje kwalifkacje u najlepszych światowych specjalistów DM takich jak

prof.William R. Miller - twórca DM, Tom Barth, Rik Bes, David Prescot i inni. Szkoli w DM m.in. nauczycieli,  pedagogów, psychologów,

pracowników socjalnych, terapeutów uzależnień, członków GKRPA, lekarzy, straż miejską, policję, pracowników PUP, rodziców.

2. „Motywacja do zmiany”2. „Motywacja do zmiany” – poprowadzi Grzegorz Kędzioł - pedagog, specjalista terapii uzależnień, przez wiele lat związany zawodowo z

Ośrodkiem  Rehabilitacyjno  –  Readaptacyjnym  dla  Dzieci  i  Młodzieży  „MONAR”  w  Gdańsku,  oraz   Młodzieżowym  Ośrodkiem

Terapeutycznym „ Mrowisko”  w Sopocie.  Obecnie  pełniący  funkcję  kierownika Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego „Mrowisko”  i

Poradni  Terapii  Uzależnień  „Mrowisko”  w  Sopocie.  W-ce  przewodniczący  Zarządu  Głównego  Towarzystwa  Proflaktyki  Środowiskowej

„Mrowisko”,  członek założyciel  Polskiego Towarzystwa Dialogu Motywującego. Certyfkowany realizator programu wczesnej interwencji

FRED,  certyfkowany  realizator  programu  Candis,  certyfkowany  Animator  Proflaktyki  TPŚ  „Mrowisko”  ,  certyfkowany  Animator

Proflaktyki Stowarzyszenia „Monar, wykładowca i trener w zakresie proflaktyki i terapii uzależnień, autor, oraz realizator wielu programów

proflaktycznych dla dzieci i młodzieży.

3.  „Metoda  skoncentrowana  na  rozwiązaniach  w  pracy  z  rodzinami  zagrożonymi  przemocą  i  uzależnieniem”3.  „Metoda  skoncentrowana  na  rozwiązaniach  w  pracy  z  rodzinami  zagrożonymi  przemocą  i  uzależnieniem”   –  poprowadzi  Dorota

Jaworska,  psycholog,  doktor pedagogiki,  adiunkt w Instytucie Pedagogiki  Uniwersytetu Gdańskiego, doświadczenie  w obszarze pracy z

rodzinami z problemem alkoholowym, socjoterapii oraz edukacji pracowników socjalnych, psychologów i pedagogów.

4. „Pięć kroków Enrighta jako jedna z metod pracy z motywacją”4. „Pięć kroków Enrighta jako jedna z metod pracy z motywacją”   – poprowadzi Marta Oklińska, psycholog, psychoterapeutka, pracownica

Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Centrum RAZEM.

Zgłoszenia do udziału przyjmujemy w dniach 14 - 20 listopada 2018 r. wyłącznie drogą mailową:
oik.kwidzyn@gmail.com z dopiskiem: „seminarium OIK 2018”. Prosimy podać imię, nazwisko oraz Państwa

miejsce pracy/instytucję, którą reprezentujecie. Zapisy na konkretny warsztat mogą Państwo dokonać w dniu
seminarium 21.11.2018 r. w trakcie rejestracji w godz. 8:00 - 8:30 

Seminarium organizowane jest przez Fundację Edukacji i Rozwoju „FLOW”ze środków Powiatu Kwidzyńskiego w ramach zadania
publicznego: „Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kwidzynie”


