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Zapraszam do udziału,

Mateusz Terlikowski
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zaprasza na
bezpłatną konferencję

Miejsce konferencji: 
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, 
ul. Wiejska 4/6/8, Warszawa

Termin konferencji: 
4 października 2022 r. 

godz. 9.15 - 15.00

upowszechnianie wiedzy na temat 
problemów, potrzeb dzieci z FASD i ich 
rodzin oraz modelowych rozwiązań
w zakresie diagnozy i pomocy 
 dzieciom z FASD oraz ich rodzin;
wymiana doświadczeń pomiędzy 
specjalistami zajmującymi się pomocą 
dzieciom z FASD oraz pomiędzy 
rodzicami szukającymi wsparcia dla 
swoich dzieci;
identyfikacja i opis najważniejszych 
 wyzwań i najpilniejszych zadań, które 
mogą służyć rozwojowi systemu 
pomocy dzieciom z FASD.

Cele konferencji: Uczestnicy konferencji: 
do udziału w konferencji zapraszamy
przedstawicieli samorządów lokalnych 
 i instytucji odpowiedzialnych za 
uruchamianie inicjatyw udzielających 
pomocy dzieciom z FASD i ich rodzinom, 
 specjalistów zajmujący się tematyką FASD, 
 rodziców/opiekunów dzieci z FASD.

Zapisy: 
od 12 września 2022 roku od godziny 8.00 
poprzez formularz zgłoszeniowy załączony 
do tego zaproszenia.

Uwaga: Nadesłanie zgłoszenia nie jest 
jednoznaczne z zakwalifikowaniem
do udziału w konferencji.
Potwierdzenie zostanie przesłane drogą 
mailową.

Prezes Fundacji Instytut Nowej Kultury

Zadanie współfinansowane jest ze środków Funduszu Rozwiazywania Problemów Hazardowych, 
realizowane na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

tel: +48 730 030 765, 730 030 992mail: biuro@instytutnowejkultury.pl  
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Henryk Kowalczyk – Wicepremier, Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Przedstawiciel Parlamentarnego Zespołu ds.
Rozwiązywania Problemów Uzależnień
Przedstawiciel Krajowego Centrum
Przeciwdziałania Uzależnieniom

8.45 początek rejestracji w recepcji
9.15 - 9.30 Rozpoczęcie konferencji – powitanie
i wystąpienia zaproszonych gości:

Sesja I – „Potrzeby diagnostyczne dzieci
z FASD - refleksje diagnostów po latach
praktyki.”
9.30 - 10.00 Wykład 1: Wspólne potrzeby
psychologów i lekarzy w zespołach
diagnostycznych – dr n. med Agata Cichoń-
Chojnacka, kierownik Gdyńskiego Centrum
Diagnozy i Terapii FASD 
10.00 - 10.30 Wykład 2: Problemy w zakresie
diagnozy dzieci z FASD, na przykładzie
doświadczeń – dr n. med. Katarzyna Pałka-
Szafraniec, Regionalny Punkt Diagnozy i Terapii
FASD w Łodzi 
10.30 - 11.00 Wykład 3: Diagnoza dziecka
z FASD – meta czy start? – Katarzyna Biała Solarz,
kierownik Specjalistycznej Poradni FASD w
Rzeszowie 
11.00 - 11.05 pytania i wnioski z sesji I
11.05 - 11.20 przerwa kawowa

Zadanie współfinansowane jest ze środków Funduszu Rozwiazywania Problemów Hazardowych, 
realizowane na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

tel: +48 730 030 765, 730 030 992

mail: biuro@instytutnowejkultury.pl  

Sesja II – „Potrzeby terapeutyczne dzieci
z FASD i ich rodzin”
11.20 - 12.05 Wykład 1: Potrzeby rozwojowe
i terapeutyczne dzieci z FASD – dr Małgorzata
Klecka 
12.05 - 12.50 Wykład 2: Wielowymiarowość
potrzeb dzieci z FASD – wymagania – dr Teresa
Jadczak-Szumiło, Centrum Psychologiczne ITEM
12.50 - 12.55 pytania, dyskusja i wnioski z sesji II
12.55 - 13.10 przerwa kawowa

Sesja III – „Potrzeby edukacyjne dzieci
z FASD”
13.10 - 13.40 Wykład 1: Jak wspierać dziecko
z FASD w edukacji – Honorata Jaworek,
nauczycielka wspomagająca w szkole Montessori
w Warszawie
13.40 - 14.10 Wykład 2: Rodzic – niezastąpiony
partner w edukacji dziecka z FASD
– Ewa Głowacka, rodzic dziecka z FASD 
14.10 - 14.40 Wykład 3: Dziecko, nastolatek,
dorosły – jak wspierać osobę z FASD na różnych
etapach jej życia - Katarzyna Kałamajska-Liszcz,
rodzic adopcyjny dzieci z FASD
14.40 - 14.45 Podsumowanie i zakończenie
konferencji
15.00 - Lunch

Program konferencji


