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Szanowni Państwo, 

w  imieniu Instytutu Nowej Kultury zapraszamy 
do udziału w  szkoleniu realizowanym w  ramach 
projektu pn. „Pilotażowy program edukacyjno -
informacyjny dla kobiet w ciąży lub planujących 
ciążę z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi”, 
realizowanego na zlecenie Miasta st. Warszawa.

Poruszana tematyka dostarczy wiedzy i wzmocni 
umiejętności specjalistów pracujących z kobie-
tami i rodzinami w zakresie profilaktyki FASD, 
a także utrzymania całkowitej abstynencji w okresie 
ciąży.

Zaproszenie skierowane jest do przedstawicieli służb 
zaangażowanych w pracę z rodzinami. Zwłaszcza 
zapraszamy:

• pracowników socjalnych,
• asystentów rodzinnych,
• terapeutów uzależnień,
• lekarzy,
• pielęgniarki i położne,
• pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych,
• pracowników poradni rodzinnych,
• wychowawców placówek wsparcia dziennego.

Szkolenie odbywać się będzie  
w terminach do wyboru:

• 13-14 marca 2023 r.
• 27-28 marca 2023 r.
• 3-4 kwietnia 2023 r.
• 17-18 kwietnia 2023 r.
• 8-9 maja 2023 r.
• 15-16 maja 2023 r.
• 29-30 maja 2023 r.
• 5-6 czerwca 2023 r.

Szczegółowy program szkolenia przesyłamy w załączeniu.

Uczestnicy otrzymają Certyfikaty potwierdzające ich udział w szkoleniu.



Szkolenie obejmuje 16 godzin zajęć dydaktycznych dotyczących następujących zagadnień:

1) Wpływ alkoholu na rozwijający się płód.
2) Znaczenie przekonań i nastawienia specjalistów w procesie pomagania.
3) Czym jest FASD – rozpoznawanie anomalii.
4) System pomocy dzieciom z FASD i ich rodzinom – kiedy, gdzie i do kogo kierować dzieci.
5) Spożywanie alkoholu przez kobiety. Wzory używania alkoholu. Rozpoznawanie.
6) Motywowanie kobiet spożywających alkohol do abstynencji w okresie ciąży, z wykorzystaniem Dialogu 

Motywującego.
7) Działania profilaktyczne adresowane do nastolatek oraz kobiet. Prezentacja przykładowych programów, 

kampanii i materiałów edukacyjnych dla młodych kobiet.

Szkolenie poprowadzą:

dr Teresa Jadczak-Szumiło 

ekspert w zakresie FASD oraz 
traumy wczesnodziecięcej

Jadwiga Fudała

certyfikowany specjalista terapii 
uzależnień, trener Dialogu 

Motywującego

Jolanta Terlikowska 

specjalista w zakresie FASD 
oraz profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych

Miejsce szkolenia: Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, ul. Stara 4, Warszawa.

Zgłoszenia należy przesyłać za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego po kliknięciu przycisku poniżej:

 ZAPISUJĘ SIĘ NA SZKOLENIE

Zapraszamy serdecznie do udziału zarówno w zaplanowanym module edukacyjnym, jak i w innych 
przedsięwzięciach realizowanych w ramach projektu. Liczymy, że Państwa zaangażowanie w uruchamianie 
działań profilaktyczno-interwencyjnych oraz  rozumienie specyfiki problemów dziecka z FASD, przyczyni się 
do integracji środowiska specjalistów pracujących w Warszawie na rzecz wdrożenia nowoczesnego systemu 
profilaktyki i pomocy dzieciom z FASD oraz ich rodzinom.

Więcej informacji o szkoleniu można uzyskać w Instytucie Nowej Kultury:

mail: biuro@instytutnowejkultury.pl 

tel: 575 004 876
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScP8TfW4VLSSbVTWbtiGe3dvrJyjJGoyWnfRKcQSWxkFYwWbw/viewform
mailto:biuro@instytutnowejkultury.pl


Program szkolenia
MODUŁ I

Szkolenie bazowe dla specjalistów pracujących z kobietami w wieku 
rozrodczym oraz dla osób zainteresowanych wspieraniem dzieci z FASD 

i pracą z ich rodzinami.

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, ul. Stara 4, Warszawa

I dzień
8:30 – 10:00   Wpływ alkoholu na rozwijający się płód.

   Jolanta Terlikowska, specjalista w zakresie FASD oraz profilaktyki 
  i rozwiązywania problemów alkoholowych

10:00 – 10:15   przerwa kawowa 

10:15 – 11:45   Znaczenie przekonań i nastawienia specjalistów w procesie  
  pomagania.

   dr Teresa Jadczak-Szumiło, ekspert w zakresie FASD oraz   
  traumy wczesnodziecięcej

11:45 – 12:00  przerwa

12:00 – 13:30  Czym jest FASD – rozpoznawanie anomalii.

   dr Teresa Jadczak-Szumiło

13:30 – 14:10  lunch

14:10 – 15:40  Czym jest FASD – rozpoznawanie anomalii – cd.

   dr Teresa Jadczak-Szumiło

15:40 – 16:25  System pomocy dzieciom z FASD i ich rodzinom.

   dr Teresa Jadczak-Szumiło
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Program szkolenia
MODUŁ I

Szkolenie bazowe dla specjalistów pracujących z kobietami w wieku 
rozrodczym oraz dla osób zainteresowanych wspieraniem dzieci z FASD 

i pracą z ich rodzinami.

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, ul. Stara 4, Warszawa

II dzień
9:00 – 10:30  Spożywanie alkoholu przez kobiety. Wzory używania alkoholu.  

  Rozpoznawanie.

   Jadwiga Fudała, certyfikowany specjalista terapii uzależnień,   
  trener Dialogu Motywującego 

10:30 – 10:45  przerwa kawowa

10:45 – 13:00  Motywowanie kobiet spożywających alkohol do abstynencji   
  w okresie ciąży.

   Jadwiga Fudała

13:00 – 13:15  przerwa kawowa

13:15 – 14:00  Gdzie można znaleźć pomoc dla kobiet w ciąży i dzieci z FASD.

   Jolanta Terlikowska, specjalista w zakresie FASD oraz profilaktyki  
  i rozwiązywania problemów alkoholowych

14:00 – 14:45  Działania profilaktyczne adresowane do nastolatek oraz kobiet.  
  Prezentacja przykładowych programów, kampanii i materiałów   
  edukacyjnych dla młodych kobiet.

   Jolanta Terlikowska

   zakończenie szkolenia

14:45   lunch
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