
ZAPROSZENIE NA KONFERENCJE  

pod hasłem ”Lepiej się czujesz lepiej pracujesz,  

lepiej się czujesz lepiej się uczysz” 

 jak zapobiec, rozpoznać i przeciwdziałać  

zaburzeniom psychicznym 

 
Fundacja Edukacyjna SIŁACZKA serdecznie zaprasza wszystkie osoby chcące wzbogacić wiedzę dotyczącą 

zaburzeń psychicznych  na konferencję która odbędzie się w dniu  

14 grudnia od godz. 8:30 do 13 w Łódzkim Domu Kultury przy ul. Traugutta 18 w Łodzi. 
 

Wystąpienia prelegentów pozwolą Państwu spojrzeć na problematykę zdrowia psychicznego z różnych punktów 

widzenia. Wśród osób prezentujących poniższe zagadnienia znajdą się terapeuci, pedagodzy, psycholog 

kliniczny, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej, nauczyciele różnych poziomów edukacyjnych, 

rodzic dziecka z zaburzeniami zachowania oraz  terapeuci i socjoterapeuci na co dzień pracujący z dziećmi  

i młodzieżą  w gabinetach, poradniach  jak i w ośrodkach socjoterapii.  

 

Dzięki dużej różnorodności  naszej kadry będziecie Państwo mogli poznać temat wieloaspektowo. Liczymy, że  

uzyskacie Państwo wiedzę jak i inspirację do działań z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych, w 

ramach działań organizacji pozarządowych  jak i do działań wychowawczych z własnymi dziećmi.  

Każdy z prelegentów przygotował atrakcyjną  prezentację multimedialną. Każdej z osób która będzie 

występowała będziecie Państwo mogli zadawać pytania. Każdy z uczestników otrzyma  imienne 

zaświadczenie o udziale w konferencji oraz płytę dvd z materiałami szkoleniowymi obejmującymi  szeroko 

pojętą tematykę zdrowia psychicznego m.in. prezentacje, artykuły, audiobooki. 

Ze względu na konieczność rezerwacji poczęstunku dostępnego dla Państwa podczas przerw kawowych  

i przygotowania materiałów konferencyjnych prosimy o zgłoszenie uczestnictwa na konferencji do dnia 10 

grudnia w formie mailowej  na adres kontakt@silaczka.org.pl . 

 

Prosimy o wypełnienie formularza załączonego do niniejszego ogłoszenia, odręczne  podpisanie, zeskanowanie 

lub sfotografowanie z zastrzeżeniem że formularz musi być czytelny a następnie wysłanie na podany powyżej 

adres mailowy. Każde przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone mailowo w ciągu 24 godzin, w razie braku 

potwierdzenia prosimy o kontakt lub powtórną wysyłkę zgłoszenia. 

Placówki które wytypują do udziału w konferencji więcej niż jednego nauczyciela otrzymają dodatkowo  

zaświadczenie  dotyczące wspierania kadr  oświaty w zakresie tematyki zdrowia psychicznego.  

 

W razie pytań lub chęci zgłoszenia się po wyznaczonym terminie proszę o telefon na numer 608-833-981. 

Osobą odpowiedzialną za sprawy organizacyjne  konferencji jest Ewa Kramek. 

 

Wskazówki dojazdu: Łódzki Dom Kultury znajduję się w centrum miasta, nieopodal stacji pociągów i 

autobusów Łódź Fabryczna oraz przystanków licznych linii tramwajowych i autobusowych m.in. 

1,4,5,9A,9B,12A,12B,13,57,86. 

MAMY NADZIEJĘ ŻE DOSTRZEGĄ PAŃSTWO WALORY PROGRAMU 

KONFERENCJI I SKORZYSTAJĄ Z NASZEGO ZAPROSZENIA. 

 
Zaproszenie jest kierowane do pracowników oświatowych, rodziców, pracowników organizacji pozarządowych, poradni i wszelkich 

innych miejsc wspierających rozwój dziecka oraz wszelkich osób zainteresowanych tematyką zdrowia.  
 

mailto:kontakt@silaczka.org.pl


 

Program konferencji 
 Przywitanie uczestników  i informacje na temat działań projektowych Fundacji, Ewa Kramek  

           i Karolina Chyll-Gałecka  

 

 Trudne początki, czyli o przyczynach zaburzeń  wieku rozwojowego, ogólna charakterystyka   

          i klasyfikacja zaburzeń psychicznych,  Anna Wróblewska 

 

 Nowe standardy pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych w aspekcie  pracy z dzieckiem  

           z zaburzonym zachowaniem, Beata Marszałek  

 

 W drodze na szczyt – przykład dobrych praktyk na podstawie programu profilaktyczno-

socjoterapeutyczny z elementami survivalu i wspinaczki górskiej, Maciej Mertin, Michał Główczyński 

  

 W gąszczu terapii – przegląd wybranych metod terapeutycznych (metoda prof. A.Tomatisa, metoda 

Warnkego, biofeedback, integracja sensoryczna),Olga Przybyła-Kokot 

 

 Co powinno zaniepokoić i co z tym zrobić dalej – z pamiętnika nauczyciela przedszkola-zaburzenia 

psychiczne u dzieci w wieku przedszkolnym, Marlena Błaszczyk 

 

 Zainspirowany i aktywny uczeń – jak pracować z młodzieżą by chciało się jej chcieć - przykłady 

pomysłów działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej  skierowanych do młodzieży licealnej,  Bożena 

Pietrzykowska  

 

 Droga w nieznane bez mamy i kompasu - historia mamy dziecka chorującego psychicznie czyli jak 

daleko trzeba wędrować by odnaleźć pomoc, Mariola Olczak 

 

 Emocje są ważne - pomysły na ciekawe działania  czyli jak nauczyciele szkół podstawowych mogą 

chronić uczniów przed zaburzeniami psychicznymi,  Katarzyna Skolimowska  

 

 Pedagog-człowiek czy mistrz? - standardy, ograniczenia, satysfakcja własna i dobro dziecka - składowe 

pracy pedagoga, Marzena Tkaczyńska  

 

 Pytania uczestników, swobodna dyskusja  na temat poruszanych zagadnień 

 

 Zakończenie konferencji, rozdanie zaświadczeń i materiałów  

 

Zastrzegamy sobie możliwość do modyfikacji powyższych wystąpień jak i ich kolejności. 

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY  

 

Konferencja jest elementem projektu "Lepiej się czujesz - lepiej się uczysz, lepiej się czujesz - lepiej pracujesz"- pracownicy 

placówek oświatowych liderami w zakresie profilaktyki zaburzeń psychicznych. Realizatorem działań projektowych jest Fundacja 

Edukacyjna SIŁACZKA. Zadanie publiczne jest współfinansowane  ze środków otrzymanych od  Województwa Łódzkiego.  



 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

 

Ja, niżej podpisany/a………………………………………………………………………… 

dobrowolnie deklaruję uczestnictwo w projekcie: 

"Lepiej się czujesz - lepiej się uczysz, lepiej się czujesz - lepiej pracujesz" - pracownicy 
placówek oświatowych liderami w zakresie profilaktyki zaburzeń psychicznych, 
  
będącym wsparciem realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia, 

realizowanym przez Fundację Edukacyjną SIŁACZKA,   
 

dofinansowanym przez Województwo Łódzkie. 
 
Uczestnictwo zakłada udział w  konferencji – dotyczącej  profilaktyki zaburzeń psychicznych. 
 
Jednocześnie oświadczam, iż spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału  

w projekcie  jestem pracownikiem placówki systemu oświaty z terenu województwa łódzkiego 

…................................................................................................................................................(prosim

y o wpisanie nazwy i adresu placówki).  

W przypadku osób nie pracujących aktualnie w placówce oświatowej prosimy wpisać  miejsce pracy 

li przyczynę chęci udziału w konferencji. 

…................................................................................................................................................ 

…................................................................................................................................................. 

Niniejszym wyrażam zgodę na nieograniczone czasowo przetwarzanie danych osobowych w 
zakresie  mojego wizerunku w postaci fotografii cyfrowej, przez Fundację Edukacyjną 
SIŁACZKA, ul. Pługowa 21 w Łodzi, zwaną dalej "Fundacją", wyłącznie w celu zgodnym 
z niekomercyjną działalnością Fundacji, w tym w szczególności na potrzeby opracowania 
materiałów promocyjnych projektu, rozliczenia projektu oraz dokumentowania działalności 
Fundacji za pośrednictwem: strony internetowej Fundacji pod adresem WWW 
www.silaczka.org.pl oraz portali społecznościowych. 
 
 

 

............................................................................... 
miejscowość, data, podpis 

 
 


