Przełamać kryzys w rodzinie
Jak w nowatorski sposób pomagać dzieciom i rodzinom w kryzysie? Odpowiedzi na to pytanie
poszukają uczestnicy konferencji „Kierunki wspierania rodzin Powiatu Olsztyńskiego&#8221;.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie opracowuje nowoczesny system wspierania dzieci.
Korzyści, jakie mają z tego wypłynąć, to m.in. poznanie sytuacji wybranych rodzin w powiecie olsztyńskim,
poprawa przepływu informacji między instytucjami zajmującymi się pomocą rodzinie oraz nawiązanie
relacji umożliwiających polepszenie jakości usług na rzecz rodzin.
O tym wszystkim będzie mowa na konferencji „Kierunki wspierania rodzin Powiatu Olsztyńskiego&#8221;,
którą organizuje PCPR. Odbędzie się ona 26-27 października b. r. w Ośrodku
Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Kalwa&#8221; w Pasymiu (ul. Polna 83). Projekt współfinansuje
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Bardziej szczegółowe informacje na temat konferencji można uzyskać pod nr tel. (089) 521-06-61.
PROGRAM KONFERENCJI
Dzień pierwszy (czwartek, 26 października)
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10-12 &#8211; zgłoszenie uczestników; kawa
12-12.30 &#8211; otwarcie konferencji; wystąpienie Adama Sierzputowskiego, starosty olsztyńskiego
12.30-13 &#8211; omówienie bieżących działań PCPR w powiecie olsztyńskim (dyrektor Arkadiusz
Paturej)
13-14 &#8211; przedstawienie wyników badań przeprowadzonych na wybranych rodzinach i
pracownikach socjalnych powiatu olsztyńskiego (Krzysztof Rubas, zastępca dyrektora ds. lecznictwa
Ośrodka Rehabilitacji Uzależnionych w Różewcu k. Węgorzewa)
14-15.30 &#8211; przerwa obiadowa
15.30-16 &#8211; wystąpienie na temat konsekwencji braku działań wspierających rodziny w kryzysie na
przykładzie powiatu olsztyńskiego (Nela Chojnowska-Ochnik, TCTeam Szkolenia i Doradztwo, konsultant i
trener, przewodnicząca panelu ekspertów funduszy strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie,
Prezes Forum Prorodzinnego)
16-16.30 &#8211; wystąpienie „Terapia rodzinna &#8211; nasza rzeczywistość&#8221; (Apolonia
Szarkowicz, lekarz psychiatra i seksuolog z Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego)
16.30-17.30 &#8211; studium przypadków udzielania pomocy rodzinom w kryzysie &#8211; interwencja
zakończona powodzeniem i niepowodzeniem (Marta Kopczyńska, kierownik NZOZ Przychodnia
Psychoterapii w Olsztynie)
19 &#8211; uroczysta kolacja

Dzień drugi (piątek, 27 października)
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9-11.15 &#8211; systemowa praca w rodzinie &#8211; wystąpienia gości z Niemiec
„Im więcej drzew, tym mniej lasu&#8221;. Za dużo rodzin w nierozwiązywalnych trudnościach w regionie
&#8211; rozwiązywalne zadanie dla służb samorządowych (Bernd Hellbusch, pedagog, superwizor
Niemieckiego Towarzystwa Superwizji, doradca w Stowarzyszeniu Pomocy Młodzieży
„Ideenhaus&#8221;, były zastępca dyrektora Urzędu ds. Pomocy Młodzieży
„Kto pierwszy guzik chybi, ten już nie da sobie rady z zapinaniem&#8221; J. W. Goethe. Metody i
możliwości systemowej diagnostyki w zarysie (Claus Lehmann, pedagog socjalny, terapeuta rodzinny,
psychoterapeuta dzieci i młodzieży ze Stowarzyszenia „Wellenbrecher&#8221;)
Trudne dzieci są dziećmi w trudnościach! Od dziecka jako nośnika symptomu problematyki rodzinnej do
przyczyn problemów w systemie rodzinnym: systemowa praca w rodzinie (Valentina Epp, filolog, rodzinny
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doradca systemowy Niemieckiego Stowarzyszenia Systemowego Doradztwa ds. Rodzin i Terapii, trener
rodziców ze Stowarzyszenia „Wellenbrecher&#8221;; Arnold Gladisch, pedagog socjalny, systemowy
doradca rodzinny i coachingu w Instytucie Coachingu, Rozwoju Organizacji i Superwizji, trener rodziców
ze Stowarzyszenia „Wellenbrecher&#8221;)
11-11.15 &#8211; przerwa na kawę
11.15-13 &#8211; warsztat &#8211; założenia do przyszłych działań systemowych na rzecz rodzin
powiatu olsztyńskiego (Nela Chojnowska-Ochnik, TCTeam Szkolenia i Doradztwo, konsultant i trener,
przewodnicząca panelu ekspertów funduszy strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, Prezes
Forum Prorodzinnego)
13-13.15 &#8211; podsumowanie konferencji (Arkadiusz Paturej, dyrektor PCPR w Olsztynie)
14 &#8211; obiad

Drukuj

