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FASD V DIALÓGU
SLOVENSKO-AMERICKÝ TRÉNING PRE MULTIDISCIPLINÁRNE TÍMY
Po úspešnej realizácii Vám opäť srdečne ponúkame pokračovanie
slovensko-amerického tréningu, rozšíreného podľa Vašich
požiadaviek z praxe.
Tréning ponúka:
❖ vyškolenie multidisciplinárneho tímu špecialistov/personálu
Centier pre deti a rodiny, ktorý prichádza do kontaktu s
rodinami kde je prítomné rizikové užívanie alkoholu, alebo je
potrebné v pláne sociálnej práce s rodinou diferenciálnou
diagnostikou oddeliť vybrané symptómy CAN od FASD.
❖ základnú paradigmu lepšieho porozumenia porúch spektra
fetálneho alkoholového syndrómu a jeho transgeneračného
prenosu vo forme sociálnej exklúzie,
❖ metodiku k minimalizácii transgeneračného prenosu FASD
u rizikových rodín/skupín a inkluzívne nástroje k špecifickej
intervencii v sociálnoprávnej ochrane.
Čo získate:
❖ Zaškolenie multidisciplinárneho tímu ku skríningu, diagnostike a inklúzii osôb s FASD –
max. 10 zamestnancov za každé Centrum pre deti a rodiny
❖ Certifikát z University of Washington
❖ Diagnostický manuál k diagnostike FASD v Centrách pre deti a rodiny
❖ FAS Facial Photographic Analysis Software Version 2.1 (2016) Susan J. Astley, Ph.D.,
pomôcky, dotazníky a ďalšie nástroje ku skríningu a diagnostike FASD u dospelých
i detských klientov vášho Centra pre deti a rodiny
❖ Výchovný a sociálny program pre osoby s FASD v zmysle opatrení zákona č. 305/2005
Z.z. a vyhlášky č. 103/2018 Z.z.
❖ Metodiku manažmentu multidisciplinárneho tímu FASD
❖ Supervíziu multidisciplinárneho tímu FASD v rozsahu 2 hodín
Americká časť vzdelávania je tvorená certifikovaným e-learningovým kurzom Susan J. Astley, Ph.D.
a jej klinickým tímom FAS DPN University of Washington na University of Washington v USA (viac o
kurze nájdete tu: https://depts.washington.edu/fasdpn/htmls/online-train.htm, kurz je v anglickom
jazyku). Ponúkame tlmočenie a sprevádzanie pri realizácii kurzu v slovenskom jazyku.
Slovenská časť vzdelávania je tvorená e-learningovým kurzom a supervíziou Centra diagnostiky,
terapie a prevencie FAS nad praxou multidisciplinárneho tímu, ktorý vyškolíme pre vaše pracovisko.
V prípade ďalších otázok nás prosím kontaktujte mailom na olga.okalova@ku.sk.
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Účastnícky poplatok za jedno Centrum pre deti a rodiny, pre jeho jeden multidisciplinárny tím (max.
pre 10 osôb z jedného pracoviska) predstavuje 450 Eur, vrátane všetkých nástrojov a ďalšej podpory.
Poplatok prosím uhraďte až po registrácii a vystavení faktúry ekonomickým oddelením PF KU.
Registrácia a vzdelávanie prebieha od 01.02.2019 – 30.11.2019.
Registrujte sa zaslaním údajov na mail: mdtfasedu@gmail.com.
Údaje k registrácii:
Názov a adresa pracoviska:
Počet osôb zaslaných na školenie:
IČO a DIČ pracoviska:
Ďalšie fakturačné údaje Vášho pracoviska:

Naše fakturačné údaje:
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Hrabovská cesta 5512/1A
034 01 Ružomberok
IČO: 37801279
DIČ: 2021512427, IČ DPH: SK2021512427
Č. účtu: 7000224305/8180
IBAN: SK86 8180 0000 0070 0022 4305
SWIFT: SPSRSKBA
Variabilný symbol: 2019
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