Autorzy Programu Pomocy Osobom Autystycznym z Terenów Wiejskich oraz Ich
Rodzinom „Zrozumieć Autyzm” zapraszają na:
Szkolenie dla rodziców i opiekunów dzieci i osób dorosłych z autyzmem z
powiatu słupskiego.
W zależności od wieku dziecka oferujemy szkolenia:

w Słupsku
„Trudne zachowania”
dzieci od 13 lat po dorosłość

„Dziecko z autyzmem.
ABC teorii i praktyki”

3 października 2015 r.
4 października 2015 r.

dzieci od diagnozy do ok. 12 lat

Szkolenia obejmują część teoretyczną i warsztatową popartą wieloletnią
praktyką pracy z osobami autystycznymi.
Czas trwania szkolenia: od 900 do 1500/ 1600
Miejsce i data szkolenia: Słupsk, 3-4 października 2015 r.
Bezpłatne szkolenie dla grup po 30 osób (ABC- 30os., TZ- 30os.)
Zapewniamy materiały szkoleniowe.
Ankiety ze zgłoszeniami do pobrania na stronie: www.zrozumiecautyzm.eu
Zgłoszenia przyjmujemy mailowo: gdansk@zrozumiecautyzm.eu
Koordynator Województwa: Wojciech Znajewski tel. 797 722 104

ZGŁOSZENIE



na szkolenia Które odbędą się w Słupsku w dniach:
3 października 2015 r. - „Trudne Zachowania - Strategie zapobiegania i
radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi”
4 października 2015 r. -„ABC dziecka z autyzmem”

miejsce szkolenia

Słupsk

Typ szkolenia ABC czy Trudne zachowania
imię i nazwisko
adres zamieszkania
powiat i miejscowość
e-mail
telefon
rodzic / opiekun

rodzic

imię i wiek dziecka
Przynależność do stowarzyszenia?

Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową lub telefonicznie:
e-mail: gdansk@zrozumiecautyzm.eu
tel.: 797-722-104

"Dziecko z autyzmem. ABC teorii i praktyki."
szkolenie dla rodziców małych dzieci (do 12 lat)
00
00
czas trwania szkolenia od 9 do 15
Cel szkolenia:
 przedstawienie rodzicom cech charakteryzujących autyzm
 wybór celów terapii oraz umiejętności, których warto uczyć dziecko
 przedstawienie podstawowych metod pracy z dzieckiem w terapii behawioralnej
 zapoznanie z programami rozwijania samodzielności
 ukazanie systemów motywacji dziecka
Szkolenie składa się z części wykładowej oraz warsztatowej, w trakcie której rodzice będą
mieli możliwość przećwiczenia wprowadzanych treści. W trakcie szkolenia pokazane będą
również filmy z zakresu terapii z dzieckiem z autyzmem. W szkoleniu wykorzystywane są
techniki audiowizualne. Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały z zakresu tematyki
szkolenia oraz zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu.
Szkolenie prowadzą:
Beata Gawron - psycholog, certyfikowany terapeuta behawioralny. Ukończyła kurs
oligofrenopedagogiki. Od 1992 roku pracuje w Specjalnym Ośrodku RewalidacyjnoWychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku, jest nauczycielem
dyplomowanym. W latach 2001-2012 współpracowała ze Stowarzyszeniem „Tacy sami”
z Przodkowa, prowadziła terapie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz
ze spektrum autyzmu. Od 2008 roku współpracuje ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom
Autystycznym w Gdańsku jako diagnosta i konsultant. Od listopada 2012 roku prowadzi
punkt konsultacyjno- diagnostyczny w Kobysewie, działający w ramach programu „Zrozumieć
Autyzm”, gdzie wspiera osoby z autyzmem oraz ich rodziny.
Aleksandra Pinkiewicz - ukończyła pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą i oligofrenopedagogikę na Uniwersytecie Gdańskim. Jest certyfikowanym terapeutą behawioralnym
i nauczycielem dyplomowanym. Od 21 lat pracuje na rzecz osób z autyzmem w Specjalnym
Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku.
Współpracuje ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym. Pełniła funkcje
superwizora. Przeprowadza konsultacje i diagnozy.

„Strategie zapobiegania i radzenia sobie z sytuacjami
kryzysowymi”
szkolenie dla rodziców dzieci powyżej 12 lat i dorosłych
00
00
czas trwania szkolenia od 9 do 16
U osób z zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu często występują różnego rodzaju
zachowania problemowe będące wynikiem specyficznych trudności oraz specjalnych potrzeb
u nich występujących. Zachowania te postrzegane są jako niewłaściwe i nieakceptowalne
społecznie, utrudniają tym osobom codzienne funkcjonowanie, integrację ze środowiskiem
i stanowią znaczące utrudnienie na drodze do aktywizacji zawodowej. Często zachowania
problemowe przyjmują formy zachowań agresywnych i autoagresywnych i mogą stanowić
zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia, a nawet życia osób je prezentujących i osób z ich
otoczenia. Zastosowanie zasad analizy zachowania w pracy nad trudnymi zachowaniami
umożliwia wnikliwą analizę specyficznych potrzeb osób z autyzmem i przyczyn występowania
zachowań problemowych.
Tematyka szkolenia: Szkolenie składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.
W części teoretycznej omawiane są kwestie dotyczące przyczyn występowania zachowań
trudnych, w szczególności zachowań agresywnych i autoagresywnych oraz strategie
zapobiegania pojawianiu się tych zachowań. Poruszany jest również temat etycznych
aspektów stosowania interwencji fizycznych oraz kwestie bezpieczeństwa, które należy
uwzględnić podczas ich stosowania. W części teoretycznej mowa jest również o reakcjach
emocjonalnych jakie pojawiają się u opiekunów podczas sytuacji kryzysowej oraz sposobach
radzenia sobie z nimi. W części praktycznej prowadzący demonstrują możliwe interwencje
fizyczne w sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z zachowaniami agresywnymi
i autoagresywnymi. Uczestnicy szkolenia mają również możliwość przećwiczyć „na sobie”
wszystkie z prezentowanych metod. Szkolenie to jest tłumaczeniem i adaptacją amerykańskiego
szkolenia na temat strategii zapobiegania i radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi (Strategies for
Crisis Intervention and Prevention).

Szkolenie prowadzą:
Anna Skierczyńska - psycholog, certyfikowany analityk zachowania (BCBA) superwizor
behawioralny, wieloletni terapeuta - kierownik Centrum Aktywności Zawodowej i Społecznej
dla Dorosłych Osób z Autyzmem prowadzonym przez SPOA Gdańsk.
Wojciech Sekta - psycholog, trener pracy, certyfikowany analityk zachowania (BCBA, Board
Certified Behavior Analyst), superwizor behawioralny. Przez 6 lat pracował w stowarzyszeniu
na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie w stanie Nowy Jork (AHRC, Nassau)
prowadząc wspólnotę domową dla dorosłych osób niepełnosprawnych. Od dwóch lat
pracuje w Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem.

