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Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc”
ma przyjemność
ZAPROSIĆ PAŃSTWA NA SZKOLENIE
„POMOC DZIECKU ZAGROŻONEMU FAS/FASD
I JEGO RODZINIE”
Szkolenie jest bezpłatne - odbędzie się dzięki dofinansowaniu Gminy Miasto Szczecin
w siedzibie Specjalistycznej Poradni FAS naszej Fundacji w Szczecinie przy
ul. Kolumba 60 w dn. 12 października 2020 r. (poniedziałek) w godz. 9.00 -14.00
Karta zgłoszeniowa ze szczegółowymi informacjami znajduje się w załączeniu oraz na
stronie www.teczaserc.pl.
Ponadto, jeżeli w swojej praktyce zawodowej spotykacie się Państwo z dziećmi, u
których podejrzewacie występowanie zaburzeń typu FAS/FASD lub chcielibyście otrzymać
pomoc dla dzieci, które już mają zdiagnozowane zaburzenia, zapraszamy do skorzystania z
bezpłatnej pomocy naszych specjalistów, którą możemy świadczyć dzięki dofinansowaniu
Gminy Miasto Szczecin.
Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS-Fetal Alcohol Syndrome) jest zespołem zaburzeń
umysłowych i fizycznych, które wyrażają się u dzieci poprzez opóźnienia umysłowe,
dysfunkcje mózgu, zaburzenia w uczeniu się, anomalie rozwojowe. Zespół powstaje na
skutek picia alkoholu przez kobietę w ciąży.
Badania naukowe potwierdzają istnienie wielu zaburzeń rozwojowych u dzieci
narażonych na ekspozycję na alkohol w okresie prenatalnym. Może to być zatem przyczyną
problemów edukacyjnych i zaburzeń zachowania wielu uczniów.
Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc” jest organizacją pożytku
publicznego, działającą non-profit, nieprzerwanie od 07.02.2007 r. Celem głównym działalności
Fundacji jest pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
Od ponad trzynastu lat wspiera rodziny zastępcze i dzieci w nich przebywające. Organizuje
wczasy socjoterapeutyczne dla rodzin, turnusy i obozy terapeutyczne dla dzieci, warsztaty i szkolenia,
grupy wsparcia, poradnictwo i terapie specjalistyczne.
W 2011 r. Fundacja powołała SPECJALISTYCZNĄ PORADNIĘ FAS, wspierającą rodziny i dzieci
dotknięte Płodowym Zespołem Alkoholowym (FAS-Fetal Alcohol Syndrome). Jest pierwszą placówką
w województwie pomagającą dzieciom z tym problemem i pierwszą organizacją prowadzącą szeroką
działalność edukacyjną w zakresie FAS. Organizuje ogólnopolskie profilaktyczne kampanie społeczne:
„Po Maluchu!?”- www.pomaluchu.pl i „Pozwól dziecku rozkwitać”- www.pozwoldzieckurozkwitac.pl.
W 2013 r. utworzyła CENTRUM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA I RODZINY oraz rozpoczęła pracę
profilaktyczno – terapeutyczną z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym. Razem z młodymi
ludźmi wyremontowała pomieszczenia, w których od 2015 r. do końca 2018 r. prowadziła
SPECJALISTYCZNĄ PLACÓWKĘ WSPARCIA DZIENNEGO „KĄT”. Więcej informacji na stronie:
www.teczaserc.pl.

Szkolenie prowadzone będzie przez diagnostę/terapeutę Specjalistycznej Poradni FAS:
mgr Agnieszka Hartung
- mgr pedagogiki ogólnej,
- dyplomowana pielęgniarka,
- terapeuta programu terapeutyczno-edukacyjnego „FAStryga”,
- diagnosta 4-Cyfrowej Skali Diagnostycznej FASD,
- terapeuta integracji sensorycznej,
- diagnosta Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej ,
- terapeuta terapii poznawczej Instrumental Enrichment Feuersteina
- uczestniczka szkoleń w PARPA dotyczących FAS oraz członek Zespołu opracowującego standardy
diagnozy FAS w Polsce.
Doświadczenie zawodowe: od 2009 r. prowadzi w Fundacji poradnictwo, konsultacje, diagnozę i
terapię dzieci z FASD, szkolenia i wykłady z tematyki FASD i innych zaburzeń rozwojowych;
wieloletni wychowawca w domu dziecka.

Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na szkoleniu oraz dzielić się naszą wiedzą i
doświadczeniem.
Z poważaniem
Katarzyna Gołębiowska
/Prezes Fundacji/

