STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM AUTYSTYCZNYM
ZAPRASZA NA

SZKOLENIE DLA LEKARZY I PERSONELU MEDYCZNEGO
ORAZ DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW MEDYCZNYCH
DOT. DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM
TERMIN: 8 STYCZNIA 2022
CZAS TRWANIA: 9.00-15.00
SZKOLENIE BEZPŁATNE
FORMA: ON-LINE

Zakres szkolenia:
Podstawowe informacje o specyfice funkcjonowania dorosłej osoby z autyzmem, dot. m.in. barier
w nabywaniu nowych umiejętności ze względu na nietypową motywację, zaburzone interakcje społeczne,
komunikowanie się, sztywne wzorce zachowań, problemy sensoryczne.
Zmiany w sposobie funkcjonowania osoby z autyzmem na kolejnych etapach życia.
Współwystępujące z autyzmem zaburzenia zdrowotne oraz inne niepełnosprawności, w tym niepełnosprawność
intelektualna i ich wpływ na funkcjonowanie osoby z autyzmem.
Objawy behawioralne wskazujące na zaburzenia organiczne.
Ryzyko zwiększonej śmiertelności osób z autyzmem związane z nieleczonymi chorobami współistniejącymi,
problemami w komunikacji oraz nieumiejętnością identyfikowania miejsca bólu.
Niedostosowany do potrzeb osób z autyzmem stan opieki medycznej i jego przyczyny.
Komunikacja i współpraca z osobami z autyzmem.
Wpływ operacji motywacyjnych na zachowanie. Zasady skutecznego wzmacniania.
Co to są zachowania trudne? Funkcje zachowań trudnych: pozyskiwanie/unikanie aktywności, przedmiotów,
uwagi i bodźców sensorycznych oraz możliwe przyczyny medyczne zachowań trudnych.
Nauka analizowania trudnego zachowania pod kątem jego funkcji – ćwiczenia.
Sposoby radzenia sobie z zachowaniami trudnymi.
Kształtowanie umiejętności stosowania podpowiedzi, wizualnych i manualnych, ułatwiających osobom
z autyzmem adaptację do nowego otoczenia.
Szkolenie poprowadzi:
Beata Ignaczewska - pedagog specjalny z wieloletnim doświadczeniem pracy z osobami z autyzmem,
certyfikowany terapeuta i superwizor behawioralny PLTB. Jest dyrektorem Centrum Terapii Behawioralnej oraz
Niebieskiego Przedszkola w Gdańsku. W całym kraju prowadzi diagnozy, konsultacje oraz szkolenia i superwizje.
Jest członkiem Kapituły Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego.

Zgłoszenia przyjmujemy e-mailowo na adres: szkolenia@spoa.org.pl do 31 grudnia 2021 roku
poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.spoa.org.pl
Administratorami danych osobowych są partnerzy projektu:
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku

O ZAKWALIFIKOWANIU SIĘ DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ ORAZ DOSTARCZENIE DOKUMENTÓW KWALIFIKACYJNYCH
PARTNEROWI PROJEKTU MOPR W GDAŃSKU W DRODZE REKRUTACJI
W razie pytań zapraszamy do kontaktu z biurem Stowarzyszenia pod numerem telefonu: 798-073-252

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu "OzA – Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

