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W dniu 9 września 2015 roku w Sali Widowiskowo – Kinowej Urzędu Miasta Lędziny w ramach
XV Światowego Dnia FAS w Polsce, odbędzie się Ogólnopolska Konferencja zatytułowana: 

„FAS W PERSPEKTYWIE PSYCHOSOMATYCZNEJ”. 

Organizatorzy konferencji :
• Fundacja FASTRYGA
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach

Patronat Honorowy:
• Minister Pracy i Polityki Społecznej 
• Burmistrz Miasta Lędziny

Sponsor cateringu:
Firma „PROFI SYSTEM GROUP”  Sp. z o.o.

Trochę historii...

    W  2001  roku  Stowarzyszenie  Zastępczego  Rodzicielstwa  Oddział  Śląski  w  Lędzinach
zainaugurowało obchody Dnia FAS w Polsce i w Europie. 

W latach późniejszych do organizacji obchodów oraz działań edukacyjnych i profilaktycznych
aktywnie włączyły się Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie
oraz  Instytut  Matki  i  Dziecka.  Patronatu  nad  obchodami  udzielało  nam  Ministerstwo  Zdrowia
i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Kilkuletnie  działania  doprowadziły  wprawdzie  do  wzrostu  świadomości  szkód  zdrowotnych
u  dzieci  spowodowanych  piciem  alkoholu  przez  ciężarne  kobiety,  jednak  doświadczenie  wskazuje
na niedostatki w następujących dziedzinach:

• diagnostyka  medyczna  płodowego  zespołu  alkoholowego  FAS,  FAE  oraz  innych  zaburzeń
poalkoholowych (FASD – Fetal Alcohol Spectrum Disorder);

• diagnostyka psychologiczna i neuropsychologiczna dzieci i młodzieży z FASD;
• rozwijanie oferty terapeutycznej dla osób obciążonych FASD oraz ich rodzin.

Informacja na temat Konferencji:
Wiemy, że  prenatalne działanie alkoholu na płód w sytuacji, gdy ciężarna kobieta pije alkohol

w ciąży, doprowadza do obniżenia odporności organizm i wpływa na reakcje układu endokrynnego oraz
ośrodkowego układu nerwowego. 

Z  tego  powodu  całościowe  rozumienie  funkcjonowania  ludzkiego  organizmu  i  różnych
zachowań  jest  nieocenione dla  osób zajmujących się  zawodowo pomaganiem dzieciom, młodzieży
i dorosłym, którzy na skutek trudnych przeżyć doświadczają rozregulowania układów fizjologicznych,
a na skutek tego destabilizują się emocjonalnie. 

Osoby biorące udział w konferencji uzyskają:
 nową perspektywę w rozumieniu zaburzeń rozwojowych u dzieci z FAS/FASD; 



 wiedzę na temat najnowszych odkryć związanych z rozumieniem zachowań dzieci i młodzieży; 
 wiedzę na temat  narzędzi  przydatnych w pracy z  dziećmi i  rodzinami  wspierających rozwój

w obszarze zaufania, bezpieczeństwa, regulacji emocjonalnej, autonomii, redukcji negatywnych
skutków przewlekłego stresu i traumy

Konferencja skierowana jest do osób zajmujących się zawodowo pomaganiem: terapeutów,
pedagogów,  psychologów,  pracowników  socjalnych,  asystentów  rodzin,  lekarzy,  położnych,
pielęgniarek, pracowników żłobków i przedszkoli, placówek opiekuńczo-wychowawczych, szkół.  

Na obchody Dnia FAS zaproszonych zostało wiele znaczących osób, przedstawicieli władz
rządowych i samorządowych, świata nauki i polityki oraz specjalistów od pomagania. 

 

Prelegenci: 
Fabio  Sinibaldi:  Założyciel  organizacji   Real  Way  of  Life  (Włochy,  Wielka  Brytania),  ekspert
w  tematyce  problemów  psychosomatycznych.  Psycholog  i  psychoterapeuta,  wykłada  na  wielu
uniwersytetach we Włoszech. Prowadzi seminaria na temat relacji między ciałem i umysłem, procesu
somatyzacji  i  odbudowy zdolności  człowieka  do  zdrowienia  fizycznego  i  psychicznego  na  drodze
autoimmunologicznej. Założyciel organizacji The Real Way of Life. Jest profesorem i dyrektorem  kilku
szkół psychoterapii, psychosomatyki i osteopatii.

Sara Achilli: Założycielka organizacji Real Way of Life (Włochy, Wielka Brytania)  ekspert żywienia,
PNEI (psycho-neuro-endokryno-immunologia), rozwoju ewolucyjnego i rodzicielstwa (Parenting).

dr hab n.  med.  Małgorzata  Janas-Kozik -  specjalista  psychiatrii  dziecięcej  i  pediatrii,   ordynator
Oddziału Klinicznego Psychiatrii i Psychotrapii Wieku Rozwojowego Centrum Pediatrii w Sosnowcu.
Jest  kierownikiem  zespołu  badawczego  zajmującego  się  walidacją  narzędzi  diagnostycznych
i  terapeutycznych  w grupie  dzieci  i  młodzieży  z  Poalkoholowym Spektrum Wrodzonych  Zaburzeń
Rozwojowych  (FASD).  Konsultant  Fundacji  FASTRYGA  ds.  zaburzeń  psychicznych  u  dzieci
z FAS/FASD

dr n. med. Małgorzata Klecka,  psychoterapeutka rodzinna (podejście zintegrowane: psychoterapia
psychodynamiczna,  terapia  somatyczna  i  neurorozwojowa).  Specjalista  diagnostyki  FAS/FASD
(Płodowy  Zespół  Alkoholowy/Spektrum  Poalkoholowych  Wrodzonych  Zaburzeń  Rozwojowych).
Prekursorka  badań  nad  FAS  w  Polsce,  współredaktorka  polskiej  wersji  Kwestionariusza
Waszyngtońskiego  do  diagnostyki  FAS.  Ma  wieloletnie  doświadczenie  w  pracy  z  rodzinami
adopcyjnymi  i  zastępczymi  oraz  dziećmi/młodzieżą  po  doświadczeniu  traumy  relacyjnej
i  z  zaburzeniami  neurorozwojowymi.  w  trakcie  3-letniego  szkolenia  afiliowanego  przy  Somatic
Experiencing  Trauma Institute  -  Somatic  Experiencing  Terapia  Traumy;  ukończyła  liczne  szkolenia
dotyczące diagnozy i terapii dzieci

mgr Iwona Palicka: Specjalista Psychologii Klinicznej w zakresie Neuropsychologii, terapeuta metod
neurorozwojowych,  specjalista  diagnostyki  zaburzeń rozwojowych typu FASD (ukończony kurs pod
kierownictwem  prof.  Susan  Astley,  FAS  DPN  University  of  Washington),  członek  Rady  Fundacji
„Fastryga”.  Prowadzi specjalistyczną poradnię dla dzieci i młodzieży oraz przedszkole terapeutyczne
pod  szyldem  Centrum  Stymulacji  Rozwoju  Dziecka;  kieruje  interdyscyplinarnym  zespołem
diagnostyczno  -  terapeutycznym.Posiada  certyfikat  Terapeuty  Integracji  Sensorycznej,  Terapeuty
Neurorozwoju w zakresie teorii, diagnostyki i leczenia opóźnienia neurorozwojowego metodami INPP,
certyfikat  providera  Indywidualnej  Stymulacji  Słuchu Johansen IAS,  w trakcie  3-letniego szkolenia
afiliowanego przy Somatic Experiencing Trauma Institute – Somatic  Experiencing Terapia Traumy;
ukończyła liczne szkolenia dotyczące diagnozy i terapii dzieci.
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