
ZaprosZenie
Fundacja „salus Homini”

we współpracy z:

powiatową poradnią psycHologicZno-pedagogicZną w nakle nad notecią 

oraz

kujawsko-pomorskim centrum edukacji naucZycieli w BydgosZcZy

zapraszają

pedagogów/psychologów szkolnych lub zainteresowanych przedstawicieli Rad Pedagogicznych szkół, przedszkoli 
i placówek powiatu nakielskiego oraz lekarzy, pielęgniarki, kuratorów sądowych i pracowników innych instytucji 

wspomagających rodziny

na konferencję

Uczymy się pomagać dzieciom i młodzieży 
w kryzysie - kontynUacja

pod honorowym patronatem 
Starosty Nakielskiego

Konferencja odbędzie się częściowo w trybie online
9 października 2020 roku o godz. 9.00. 

Zapisy na konferencję: cen.bydgoszcz.pl 

Projekt dofinansowany ze środków Powiatu Nakielskiego na drodze otwartego konkursu ofert.

https://cen.bydgoszcz.pl/informator/formy/login.php?n=3091


program konFerencji 

i cZęść  - wykładowa w trybie online
(nabór prowadzi KP CEN w Bydgoszczy, należy zalogować się do 9 października 2020 r.)

9.00 – 9.30 - Otwarcie Konferencji. Powitanie gości.

9.30– 10.30
• Kryzysy u dzieci i młodzieży: rozpoznawanie i pomoc psychologiczna, dr Wanda Badura-Madej - psycholog 
kliniczny. Specjalista w obszarze interwencji kryzysowej. Pełniła funkcję przewodniczącej Sekcji Interwencji 
Kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracowała jako wykładowca akademicki w   Collegium 
Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dyrektor pierwszego w Polsce Ośrodka Interwencji Kryzysowej 
w  Krakowie. Członek European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS) Autorka licznych publikacji z tej 
dziedziny

10.35 – 11.35
• Dzieci i młodzież w obliczu choroby onkologicznej swoich rodziców, dr n. med. Bożena Kawiecka- 
-Dziembowska - specjalista psycholog kliniczny, psychoonkolog, superwizor Polskiego Towarzystwa 
Psychoonkologicznego, koordynator Zakładu Psychologii Klinicznej Centrum Onkologii w Bydgoszczy

11.40 – 12.40
• Uwarunkowania (nad)używania substancji psychoaktywnych u młodzieży, dr n. społ. Ewa Wojtynkiewicz  - 
adiunkt w Katedrze Psychologii Klinicznej na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 
w  Bydgoszczy, psycholog, psychoterapeuta, trener II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

ii cZęść – warsZtatowa – 9 paźdZiernika 2020 (sala konFerencyjna nok)
dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych 

zgłoszenia na warsztaty do dnia 1 października w PPPP w Nakle telefonicznie na numer 52 386 51 50 
(ilość miejsc na warsztaty ograniczona – liczy się kolejność zgłoszeń!)

 
14.00 – 17.00
• Oblicza autoagresji u młodzieży: samouszkodzenia, zachowania suicydalne: jak rozpoznawać i jak pomagać
dr Wanda Badura- Madej

ZacHęcamy naucZycieli do skorZystania również Z oFerty wykładowej

iii cZęść – warsZtatowa- 15 paźdZiernika 2020  (sala konFerencyjna nok)
dla grupy liderów młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych

 zgłoszenia przez pedagogów szkolnych do 5 października w PPPP w Nakle tel. 52 386 51 50 
(ilość miejsc na warsztaty ograniczona – liczy się kolejność zgłoszeń!)

 
10.00- 13.00 
• Motywacja u nastolatków i sztuka pomagania rówieśnikom w kryzysie, Tomasz Bilicki, prezes Zarządu 
Fundacji INNOPOLIS, certyfikowany interwent kryzysowy (University of Maryland)

Projekt dofinansowany ze środków Powiatu Nakielskiego na drodze otwartego konkursu ofert


