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ADRESACI:

„Praca z traumą dziecka i rodziny” (2 dni)

CEL SZKOLENIA:

ZAKRES MERYTORYCZNY:

CENA:

KONTAKT: szkolenia@fdds.pl

psycholodzy, psychoterapeuci, pedagodzy, pracujący z dziećmi i rodzinami.

zdobycie przez uczestników wiedzy dotyczącej rozumienia specyfiki doświadczeń urazowych dziecka i jego funkcjonowania
oraz stworzenia adekwatnego planu leczenia.

9 500,00 zł netto (+ koszty związane z podróżą 2 trenerów)
+ 23% VAT/VAT zw. 

Dzień I:  Istota diagnozy psychoterapeutycznej w procesie 
leczenia dziecka po doświadczeniach traumy:
•więź a kształtujący się styl przywiązania;
•uraz przywiązaniowy;
•wpływ traumy na rozwój mózgu dziecka;
• trauma – rozumienie funkcji objawów;
•zakłócenia funkcjonowania dziecka po doświadczeniu traumy 
– jednostki nozologiczne w klasyfikacji 
w klasyfikacjach diagnostycznych (ICD 10, DSM V);

• funkcjonowanie systemu rodzinnego;
• rozumienie międzypokoleniowego przekazu traumy;
•konceptualizacja przypadków.

Dzień II: Psychoterapia z dzieckiem i nastolatkiem po 
doświadczeniach traumy – zawartość merytoryczna zależy 
od wybranego modułu:

 psychoterapia indywidualna;
psychoterapia grupowa oparta na TF-CBT;
praca w placówkach pomocowych z dzieckiem i rodziną 
po doświadczeniu przemocy i wykorzystywania 
seksualnego.

(szczegółowy opis zakresu merytorycznego ww. modułów 
znajduje się na kolejnej stronie)
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„Praca z traumą dziecka i rodziny” (2 dni) – dzień II

ZAKRES MERYTORYCZNY:

KONTAKT: szkolenia@fdds.pl

Psychoterapia z dzieckiem i nastolatkiem po doświadczeniach traumy 
– szczegółowy zakres merytoryczny zależy od wybranego modułu:

Moduł:  Psychoterapia indywidualna
• tworzenie sojuszu terapeutycznego;
•praca z oporem dziecka w budowaniu kontaktu;
• rozumienie mechanizmów obronnych;
• fazy pracy z traumą;
•narracja traumy w procesie leczenia.

Moduł: Psychoterapia grupowa oparta na TF-CBT
•zespół stresu pourazowego w DSMV i ICD 10 –obraz kliniczny
•analiza procesu rekrutacji do grupy;
•zawartość poszczególnych spotkań;
• specyfika pracy grupowej z dzieckiem i rodzicem;
• sesje wspólne jako istota procesu leczenia;
•przygotowanie dziecka do procesu narracji;
• indywidualna narracja traumy;
•planowanie współpracy grup oraz realizowanie interwencji 
wzmacniających proces leczenia dziecka;

•analiza przypadków i możliwości rozwiązań sytuacji;
• faza końcowa procesu, planowanie dalszej pomocy dziecku i rodzinie.

Moduł:  Praca w placówkach pomocowych z dzieckiem 
i rodziną po doświadczeniu przemocy i wykorzystywania 
seksualnego 

Cel szczegółowy modułu: zdobycie przez uczestników 
wiedzy dotyczącej organizacji codziennej pracy placówki
i jej pracowników, w celu wsparcia podopiecznych.

•konstruowanie otoczenia – organizacyjna bezpiecznej bazy;
•budowanie kontaktu – relacyjna reprezentacja bezpiecznej 
bazy;

•praca nad rozwiązywaniem konfliktu;
•praca nad regulacją emocji – werbalizacja potrzeb i uczuć;
•korygowanie trudnych zachowań poprzez uruchamianie 
zasobów podopiecznych;

• tworzenie planu pomocowego dla dziecka i rodziny.
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