
 Bądź życzliwy, kiedykolwiek jest to możliwe. A jest to możliwe zawsze. 

 

 

ZAPROSZENIE  
 

Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego 

 i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach  
 

 zaprasza na 

Szkolenie nt. „Przeciw sobie?” Zachowania samobójcze dzieci i młodzieży.  

Szkolenie zorganizowane jest w ramach Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie 

Polkowickim pod patronatem Starosty Polkowickiego Marka Tramś 

 

dnia 13 grudnia 2016r. godzina 9:00 -17:30 

 

Starostwo Powiatowe w Polkowicach, 59-100 Polkowice, ul. św. Sebastiana 1,  

sala konferencyjna IV piętro. 

 

Organizator szkolenia: Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego                           

i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach  

 

Odbiorcy: pedagodzy, psycholodzy, terapeuci z powiatu polkowickiego. 

 

Cel szkolenia: przybliżenie współczesnej wiedzy na temat zachowań autodestrukcyjnych u dzieci                     

i młodzieży, a przede wszystkim skutecznych form przeciwdziałania im oraz radzenia sobie                          

w sytuacji, kiedy one wystąpią. 

 

Forma bezpłatna - zapewniony catering.  

Szczegółowy program szkolenia i formularz zgłoszeniowy w załączeniu. 

 

Zgłoszenia na szkolenie  na podstawie formularza zgłoszeniowego w terminie do 2 grudnia 2016r.  

złożony (osobiście lub mailowo/scan) w Powiatowym Ośrodku Poradnictwa Psychologiczno-

Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach, 59-100 Polkowice, ul. Targowa 1, 

sekretariat  p. Agnieszka Bartkowiak specjalista ds. kancelaryjnych.  

 

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc (25-30max) obowiązuje kolejność zgłoszeń, jedna osoba 

ze szkoły, placówki. W przypadku wolnych miejsc pozostałe osoby zainteresowane.   
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Szkolenie nt. „Przeciw sobie?” Zachowania samobójcze dzieci i młodzieży.  

dnia 13 grudnia 2016r. godzina 9:00 -17:30 

Starostwo Powiatowe w Polkowicach, 59-100 Polkowice, ul. św. Sebastiana 1,  

sala konferencyjna IV piętro. 

 

INFORMACJE O UCZESTNIKU 

Imię i nazwisko :………………………………………………………………………………………………………………… 

Data urodzenia: ……………………………………… Miejsce urodzenia: …………………………………………………… 

Adres do korespondencji: ………………………………………………………………………………………………………. 

Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Miejsce pracy:……………………………………………………………………………………………………………………. 

Stanowisko pracy:  ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby organizacji konferencji zgodnie                      

z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi 

zmianami) i upublicznienia mojego wizerunku w postaci zdjęć z konferencji.  

 

 

…………………………       ……………………………………… 

       (data)                               (podpis uczestnika) 
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PROGRAM SZKOLENIA 

 

 „Przeciw sobie?”Zachowania samobójcze dzieci i młodzieży. 

13 grudnia 2016r. godzina 9:00-17:15 

Starostwo Powiatowe w Polkowicach, 59-100 Polkowice, ul. św. Sebastiana 1 

sala konferencyjna IV piętro 

W ostatnich latach obserwuje się wzrost zachowań autodestrukcyjnych w populacji dzieci                            

i młodzieży. Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia co 40 sekund ktoś na świecie 

umiera śmiercią samobójczą.  

Specyfika młodzieńczych zachowań autodestrukcyjnych na ich ogromnej sile, często 

spektakularnym przebiegu oraz dramatycznych konsekwencjach. Łatwość, z jaką młody 

człowiek neguje wówczas siebie, wszystko i wszystkich, wzbudza powszechny niepokój, ale            

i wiele pytań. Dlaczego? Czy można było temu zapobiec? Co teraz zrobić? Odpowiedzi na te 

pytania są szczególnie ważne dla osób na co dzień pracujących z dziećmi i młodzieżą. 

Celem proponowanego seminarium jest przybliżenie współczesnej wiedzy na temat zachowań 

autodestrukcyjnych u dzieci i młodzieży, a przede wszystkim skutecznych form 

przeciwdziałania im oraz radzenia sobie w sytuacji, kiedy one wystąpią. 

Forma zajęć: zajęcia seminaryjno-warsztatowe 

Plan pracy:  

9.00-10.30 „Między normą a zaburzeniem” 

1. Zachowania autodestrukcyjne u dzieci i młodzieży w kontekście 

społeczno-kulturowym. 

2. Autodestrukcja a Zachowania  samobójcze u dzieci i młodzieży. 

3. Zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży we współczesnych 

klasyfikacjach medycznych.  

Forma: seminarium 

10.30-10.45 Przerwa 

10.45-12.15 „Słabość czy Siła?” 

1. Formy autodestrukcji u dzieci i młodzieży. 

2. Czynniki ryzyka zachowań samobójczych u dzieci i młodzieży. 

3. Rozumienie zachowań samobójczych dziecka/nastolatków                    

w kontekście doświadczeń osobistych, rodzinnych, społecznych, 

zdrowia i choroby. 

Forma: zajęcia seminaryjno-warsztatowe, oparte o studia przypadków 

12.15-12.30 Przerwa 

12.30-14.00 „Szkiełko i Oko” 

1. Sygnały ostrzegawcze i sygnały diagnostyczne zachowań 

samobójczych u dzieci i młodzieży. 

2. Interdyscyplinarny model postępowania w przypadku próby 

samobójczej dziecka.  

3. Elementy interwencji kryzysowej i pomocy psychologicznej                             

w sytuacji zachowań samobójczych u dzieci i młodzieży (dziecko- 

rodzina- szkoła). 
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Forma: warsztat, z analizą przypadków, pracy w podgrupach, elementami 

psychodramy.  

14.00-15.00 Przerwa obiadowa 

15.00-17.15 „W kręgu zasobów” 

1. Budowanie strategii działania i sieci wsparcia (uwzględniających 

m.in. szkołę, organy administracji, pomoc medyczną). 

2. Analiza przypadków z własnej praktyki zawodowej uczestników 

szkolenia. 

Forma: warsztat, z elementami superwizji koleżeńskiej. 

 

Prowadzenie: 

dr n. hum. Katarzyna Sitnik-Warchulska- specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta 

European Association for Psychotherapy, specjalista terapii środowiskowej, terapeuta 

rodzinny, od kilkunastu lat prowadząca terapię dzieci i młodzieży z zachowaniami 

autodestrukcyjnymi oraz ich rodzinami. 

dr n. med. Agnieszka Kapinos-Gorczyca- specjalista psychiatra dzieci i młodzieży, specjalista 

psychiatra, specjalista terapii środowiskowej, Ordynator Dziennego Oddziału 

Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży w Gliwicach, od kilkunastu lat zajmująca się 

leczeniem dzieci i młodzieży z zachowaniami autodestrukcyjnymi. 

 

   

 


