
SZANOWNI PAŃSTWO, 

 

 Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na XXXI konferencję 

wychowawczą organizowaną przez Specjalistyczną Poradnię 

Profilaktyczno – Terapeutyczną w Tarnowie pt.: MOI RODZICE  

SIĘ ROZSTAJĄ... JAK WSPIERAĆ DZIECKO W KRYZYSIE 

RODZINY?, która odbędzie się 10.10.2018 r. (środa) w Sali 

Lustrzanej przy ul. Wałowej 10 w Tarnowie, w godzinach 9.00 – 

12.30. 

 Na konferencji chcemy poruszać ważne kwestie dotyczące 

rodzin dotkniętych kryzysem, zagrożonych lub funkcjonujących  

po rozstaniu Rodziców. Nierzadko sytuacje takie bywają obarczone 

wieloma trudnymi emocjami dorosłych, stawiają przed dorosłymi 

różne wyzwania i ograniczenia. A co z dzieckiem w tych rodzinach? 

Jak przebiegają u niego procesy emocjonalne radzenia sobie  

z kryzysem rodziny? Jakim wyzwaniom dziecko musi stawić czoła?  

Jak wesprzeć dziecko, gdy jego rodzina zaczyna funkcjonować 

inaczej, osobno? Jak wesprzeć rodzinę dziecka, by konstruktywnie 

poradziła sobie z kryzysem?  
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 Na te i inne ważne pytania chcemy spróbować odpowiedzieć na 

w.w konferencji, byśmy jako Rodzice, Opiekunowie, Wychowawcy 

potrafili świadomie i konstruktywnie wspierać, oddziaływać i pomagać 

rodzinom a wszystko dla dobra dziecka. 

        

 Serdecznie zapraszamy 

         Zespół 

pracowników SPPT 

 

 

9:00 Uroczyste otwarcie XXXI Konferencji 
Wychowawczej 

9:15 Rodzina w kryzysie – drogi wyjścia – dr Wacław 
Srebro, psycholog 

9:50 Perspektywa emocjonalna dziecka rozstających się 
rodziców – mgr Inga Prusak, psycholog, socjolog, 
psychoterapeuta 

10:20 Współrodzicielstwo – nie jesteśmy parą, jesteśmy 
rodzicami - mgr Agnieszka Skołyszewska, psycholog, 
pedagog, psychoterapeuta 

10:50 Rola kuratora sądowego w procesie rozwodowym 
rodziców małoletniego dziecka– dr Marta Jedynak, 
kurator specjalista 

11:20 Od walki do pojednania w konflikcie rodzinnym –
potencjał mediacji – mgr Jacek Żołądź, mediator z listy 
sądowej 

11:50 Jak wspierać? – oferta Specjalistycznej Poradni 
Profilaktyczno - Terapeutycznej w Tarnowie –  
mgr Agnieszka Latos, psycholog, socjolog 

12:15 Dyskusja, pytania 

12:30 Zakończenie konferencji 
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