
 

 

  

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONFERENCJI 

 

„Jak pomagać dziecku z zaburzonymi 
więziami i traumą wczesnodziecięcą?" 

 

Toruń, 09 grudnia 2022 
 

Centrum Dialogu im. Jana Pawła II, Pl. bł. Stefana W. Frelichowskiego 1 

11.30-12.00 Rejestracja uczestników  

12.00-12.15 Słowo wstępne i powitanie uczestników  

12.15-13.15 Wzorce przywiązania jako fundament do budowania relacji z sobą, ludźmi i 

światem. 

• strategie przywiązania i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka i osoby 
dorosłej, 

• powstawanie więzi, ich zapis w układzie nerwowym, przyczyny trudności u 
dzieci z nieprawidłowym wzorcem przywiązania, 

• jak pracować z dziećmi o pozabezpiecznych strategiach przywiązania? 

Marta Turza psycholog, doradca ds. traumy, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

Kłecko, powiat gnieźnieński.  

13.15-14.00 Ruch jako motor napędowy prawidłowego rozwoju  

• eksploracja otoczenia jako źródło doświadczeń służących rozwojowi, 

• dotyk, ruch, aktywność fizyczna i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka. 

Małgorzata Piwońska – rehabilitant, terapeuta SI, diagnosta FASD, 

Monika Łężyk – pedagog specjalny, terapeuta SI, diagnosta FASD.  

Specjalistki z Instytutu Terapeutycznego Fundacji na Rzecz Rozwoju Dzieci 

Niepełnosprawnych DAJ SZANSĘ w Toruniu 

 



 

 

  

 

 

 

 

14.00-14.30 Przerwa kawowa 

14.30-15.15 Jak pomagać dzieciom z zaburzonymi więziami i traumą wczesnodziecięcą? 

Porozmawiajmy o potrzebach i wyzwaniach terapii dzieci.   

Dyskusja z udziałem rodziców, opiekunów i specjalistów.  

15.15-15.30 Podsumowanie i zakończenie 

 

 

Szanowni Państwo, 
 

od lat w prowadzonym przez Fundację na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych Daj 

Szansę Centrum Diagnozy i Terapii FASD w Toruniu, przeprowadzamy diagnozy i 

opracowujemy indywidualne programy terapeutyczne dla rodzin borykających się z 

uszkodzeniami wywołanymi alkoholem w okresie prenatalnym. Miesiąc grudzień 

tradycyjnie, to czas spotkań podsumowujących - konferencji poświęconej FASD.  
 

W tym roku głównym tematem spotkania jest pomoc terapeutyczna dziecku z 

zaburzonymi więziami i traumą wczesnodziecięcą, które analizować będziemy z 

punktu widzenia praktycznego i rodzicielskiego. Szukamy trafnej diagnozy przyczyn 

problemów oraz odpowiedzi na pytanie jak pomagać dziecku z zaburzonymi 

więziami i traumą wczesnodziecięcą? 
 

Rodzinę i dziecko stawiając w centrum szukać będziemy rozwiązań we współpracy 

różnych podmiotów, instytucji i organizacji pracujących na rzecz rodziny. Prelekcje 

specjalistów oraz wymiana doświadczeń rodziców i opiekunów oraz wspólna dyskusja 

ułatwią nam to zadanie.  
 

Konferencja odbędzie się w piątek, 09 grudnia 2022 roku w godz. 11.30-15.30 w 

Centrum Dialogu, plac Frelichowskiego 1 w Toruniu. Program w załączeniu.  
 

Rejestracja (do dn. 05.12.2022) poprzez formularz elektroniczny. 
 

https://www.google.pl/maps/place/Centrum+Dialogu/@53.0180132,18.5798013,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47033454f8cca38b:0x97df28fe67d452b!8m2!3d53.0182037!4d18.581989
https://jak-pomagac-dziecku-z-zaburzonymi-wieziami.konfeo.com/pl/groups


 

 

  

ZAPRASZAMY 


