Organizatorzy
Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc”
Instytut Socjologii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego

Program Konferencji Ogólnopolskiej
„Kształtowanie przywiązania w świetle profilaktyki uzależnień”
Termin: 24 listopada 2017 roku
Miejsce
Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Krakowska 71-79, Szczecin

Program konferencji
8.00 – 9.00 Rejestracja uczestników
9.00 – 9.15 Otwarcie konferencji i wprowadzenie
mgr Katarzyna Gołębiowska (Prezes Zachodniopomorskiej Fundacji Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc”)
9.15 – 10.05 „Styl przywiązania w dzieciństwie a jakość życia w dorosłości”
prelegent: dr Marta Komorowska-Pudło (pedagog, Katedra Nauk o Rodzinie WT Uniwersytet Szczeciński)
10.05 – 10.55 „Wpływ współuzależnienia matki na więzi córki w dorosłym życiu - prezentacja wyników badań”
prelegent: dr Monika Kornaszewska-Polak (psycholog, Katedra Nauk o Rodzinie WT Uniwersytet Śląski)
10.55 – 11.20 Przerwa kawowa
11.20 – 12.10 „Kiedy trauma niszczy więź. Skutki traumy u dzieci matek uzależnionych od alkoholu”
prelegent: dr n.med. Małgorzata Klecka (psychoterapeuta, specjalista neurorozwoju, Prezes Fundacji Fastryga
w Lędzinach)
12.10– 13.00 „Zaburzenia somatosensorycze - wpływ na kształtowanie się przywiązania”
prelegent: mgr Iwona Palicka (neuropsycholog, terapeuta integracji sensorycznej i neurorozwoju, dyrektor
Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka w Poznaniu)
13.00 – 13.25 Przerwa kawowa
13.25 – 14.15 „Kształtowanie tożsamości a przywiązanie dziecka w opiece zastępczej”
prelegent: mgr Wioleta Smykowska (psychotertapeuta, Fundacja „Tęcza Serc”)
14.15 – 15.30 Panele dyskusyjne
1. „Profilaktyka uzależnień a styl przywiązania dziecka”
- dr Marta Komorowska-Pudło
2. „Profilaktyka uzależnień w kontekście budowania więzi w życiu dorosłym”
- dr Monika Kornaszewska-Polak
3. „Profilaktyka uzależnień jako zapobieganie traumie dziecka”
- dr n.med. Małgorzata Klecka
4. „Profilaktyka uzależnień jako minimalizowanie zaburzeń somatosensorycznych i zaburzeń przywiązania”
- mgr Iwona Palicka
5. „Profilaktyka uzależnień jako wspieranie kształtowania tożsamości i przywiązania dziecka w rodzinie”
- mgr Wioleta Smykowska

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE
Profilaktyczne punkty konsultacyjne
Prowadzone przez specjalistów pracujących w organizacjach pozarządowych działających w obszarze profilaktyki uzależnień.
Â Zachodniopomorski Oddział Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U"
Â Stowarzyszenie „SOS dla Rodziny”
Â Stowarzyszenie MONAR
Â Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana
Â Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc”

Wystawa profilaktyczna „Ważne dziewięć miesięcy bez alkoholu” (Fundacja „Tęcza Serc”)

ZGŁOSZENIA
•
•

•
•

Zgłoszenia przyjmujemy na formularzu zamieszczonym na stronie www.teczaserc.pl
Formularze zgłoszeniowe można przesyłać:
e-mail: konferencja@teczaserc.pl
faksem: 91 433 27 27
pocztą lub osobiście: Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc”
ul. Kolumba 60, 70-035 Szczecin
Rekrutacja trwa do dnia 17 listopada 2017 r.
Liczba miejsc na konferencję jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

INFORMACJE DODATKOWE
•
•
•

Uczestnicy otrzymają materiały konferencyjne oraz zaświadczenie o uczestnictwie w konferencji.
Udział w konferencji jest bezpłatny
Organizatorzy zapewniają serwis kawowy

PRELEGENCI
Dr Marta Komorowska-Pudło – pedagog, dr nauk humanistycznych w zakresie psychologii, adiunkt w Katedrze Nauk o
Rodzinie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, specjalista w zakresie wychowania seksualnego. Przez 13 lat
konsultant ds. przygotowania do życia w rodzinie w Centrum Psychologiczno-Pedagogicznym i Centrum Doradztwa i
Doskonalenia Nauczycieli. Od 1993 r. współautor i wykładowca podyplomowych studiów wychowania prorodzinnego i
seksualnego przy Uniwersytecie Szczecińskim, od 1992 r. członek Towarzystwa Odpowiedzialnego Rodzicielstwa oraz
Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny, od 1995 r. instruktor naturalnego planowania
rodziny, Rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. podręczników z wychowania do życia w rodzinie, autor książek
dla nauczycieli wychowania do życia w rodzinie i artykułów naukowych na temat seksualności nastolatków i problematyki
życia rodziny. Autorka publikacji książkowych i naukowych w czasopismach. Realizator „Szkoły dla rodziców i
wychowawców”, certyfikat: Promocja zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego w systemie edukacji i poprzez system
edukacji. Doświadczenie zawodowe: zajęcia dydaktyczne ze studentami w zakresie psychologii rozwojowej, społecznej,
osobowości, emocji i motywacji oraz małżeństwa i rodziny, patologii społecznych, komunikacji interpersonalnej, pedagogiki
rodziny, zaburzeń życia rodzinnego, seksuologii oraz z nauczycielami w zakresie wychowania do życia w rodzinie i z rodzicami
w ramach szkoły dla rodziców i wychowawców.

Dr Monika Kornaszewska-Polak – adiunkt w Katedrze Nauk o Rodzinie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Komisji Rewizyjnej (2012-2017). Zainteresowania
naukowe koncentrują się wokół psychologicznych uwarunkowań: różnic pomiędzy kobietami i mężczyznami w
funkcjonowaniu społecznym oraz zawodowym; relacji interpersonalnych w zakresie więzi małżeńskich oraz rodzinnych,
komunikacji pomiędzy małżonkami; funkcjonowania zawodowego kobiet i mężczyzn; emocjonalnych podstaw postępowania
ludzkiego w warunkach stresu psychologicznego oraz wysokiego poziomu lęku. Autorka kilkudziesięciu artykułów
naukowych, między innymi: Przywiązanie i osamotnienie w bliskich relacjach. (2015). Rocznik Pedagogiczny KUL, 3, s. 23-40;
Subjective loneliness, well-being and marital satisfaction in couples with different attachment styles. (2016). Polskie Forum
Psychologiczne, 21(4), s. 514-533; Marital Dialogue – Between Conflict, Agreement and Relationship Breakdown. (2017). Journal
for Perspectives of Economic Political and Social Integration, 22(1), s. 257-273. Redaktorka dwóch monografii naukowych:
Wystarczająco dobre życie. Konteksty psychologiczne. (2015). Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza Humanitas, ss. 264 i Asystentura
rodzin. Teoria, praktyka, badania. (2016). Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza Humanitas, ss. 325.

Dr n. med. Małgorzata Klecka - doktor nauk medycznych, absolwentka studiów doktoranckich (Wydział
Lekarski Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, specjalność psychiatria dziecięca), absolwentka Akademii
Medycznej w Katowicach Wydz. Pielęgniarstwa. Jest trenerem, terapeutą (podejście zintegrowane: psychodynamiczne,
neurorozwoju i terapii traumy metodą Somatic Experiencing – na II etapie szkolenia). Kieruje Pracownią Diagnostyki i Terapii
Zaburzeń Rozwojowych oraz Ośrodkiem Fastryga w Lędzinach, który specjalizuje się w diagnostyce zaburzeń
rozwojowych występujących u dzieci i młodzieży po doświadczeniu odrzucenia i traumy. Pracuje z rodzinami zastępczymi i
adopcyjnymi przeżywającymi trudności w opiece nad problemowymi dziećmi. Autorka programów edukacyjnoterapeutycznych dla rodziców i dzieci (w tym programu „Fastryga" - specyficznego systemu pomocy dla osób z FAS (zespół
zaburzeń występujących u dzieci, które zetknęły się z alkoholem w życiu płodowym). Wraz z mężem powołała do życia i
współkieruje dwiema organizacjami pozarządowymi: Stowarzyszeniem Zastępczego Rodzicielstwa Oddział Śląski
oraz Fundacją Fastryga, której celem jest pomoc osobom cierpiącym na FAS, a także działalność naukowa, profilaktyczna i
edukacyjna. Prowadzi działalność naukowo-badawczą, jest autorką licznych publikacji, z których ważniejsze to książki
"Fascynujące dzieci" oraz "Dziecko z FASD. Różnicowania i podstawy terapii". Obie pozycje zostały przetłumaczone na język
słowacki.

Mgr Iwona Palicka - Specjalista Psychologii Klinicznej w zakresie Neuropsychologii, terapeuta metod neurorozwojowych,
specjalista diagnostyki zaburzeń rozwojowych typu FASD (ukończony kurs pod kierownictwem prof. Susan Astley, FAS DPN
University of Washington). Członek Rady Fundacji „Fastryga"; kieruje Filią Fundacji w Poznaniu. Prowadzi
specjalistyczną poradnię dla dzieci i młodzieży oraz przedszkole terapeutyczne pod szyldem Centrum Stymulacji Rozwoju
Dziecka; kieruje interdyscyplinarnym zespołem diagnostyczno-terapeutycznym. Posiada certyfikat Terapeuty Integracji
Sensorycznej, Terapeuty Neurorozwoju w zakresie teorii, diagnostyki i leczenia opóźnienia neurorozwojowego
metodami INPP, certyfikat providera Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansen IAS, licencję terapeuty Bilateralnej Integracji;
ukończyła liczne szkolenia dotyczące diagnozy i terapii dzieci; ukończyła 3-letnie szkolenie afiliowane przy Somatic
Experiencing Trauma Institute - Somatic Experiencing Terapia Traumy; jest trenerem i asystentem szkoleń w zakresie INPP.
Od 2006r. współpracuje z Pracownią Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych dr n. med. M. Kleckiej, w ramach której
wspólnie propagują wiedzę na temat FASD oraz możliwości diagnostycznych i terapeutycznych osób z FASD. Prowadzi
badania naukowe nad metodami diagnozy rozwoju psychoruchowego dzieci z FASD. Zainteresowania zawodowe skupiają się
wokół szeroko rozumianej neuropsychologii rozwojowej.

Mgr Wioleta Smykowska – pedagog, certyfikowany psychoterapeuta systemowy; ukończone Studium Reintegracji
Społecznej w Towarzystwie Psychoprofilaktycznym w Warszawie, certyfikowany coach ACC International Coach Federation
(ICF GLOBAL), ukończyła podyplomowy Kurs Psychoterapii Dzieci i Młodzieży (WTTS Poznań), instruktor mikrosystemów
wsparcia rodzin zastępczych, terapeutka programu terapeutyczno-edukacyjnego „FAStryga” , ukończyła wiele szkoleń z
zakresu pomocy dziecku i rodzinie. Od 35 lat pracuje z dziećmi, młodzieżą oraz rodzinami biologicznymi, zastępczymi i
adopcyjnymi. Doświadczenie zdobyła w szkole, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i terapeutycznych, a także w
placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz środowiskach opieki zastępczej. Autorka i realizatorka wielu programów
wspierających dzieci i rodziny w sytuacjach kryzysowych. Prezes Fundacji Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej
„Prawobrzeże” w Szczecinie. W Fundacji „Tęcza Serc” od 2009 r. prowadzi terapię rodzin i małżeństw, grupy wsparcia i
grupy terapeutyczne oraz szkolenia z zakresu FASD. Od 2015r. prowadzi także terapię dzieci i młodzieży.

Koordynator konferencji z ramienia Uniwersytetu Szczecińskiego
Dr Wioletta Bryniewicz – Zakład Socjologii Zdrowia i Zachowań Prozdrowotnych Uniwersytetu Szczecińskiego

Sponsorzy
Konferencja dofinansowana
ze środków Gminy Miasto Szczecin

