Návrat, o.z.
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Nadácia Petra Dvorského Harmony

|

Asociácia náhradných rodín, o.z.

Pod záštitou verejnej ochrankyňe práv JUDr. Jany Dubovcovej

Vás pozýva na 1. medzinárodnú konferenciu na tému

Fetálny
alkoholový
syndróm
Termín: 7.11.2012

|

Čas: 10.00 -14.00 hod.

aktuálny stav a perspektívy
v medicíne,
psychológii,
sociálnej práci v SR
Podtitul: Rodina a dieťa s FAS
|

Miesto: Technopol, Kutlíková 17, Bratislava

Fetálny alkoholový syndróm (FAS) a spektrum porúch vzniknuté pôsobením alkoholu na plod (FASD)
sa zaraďujú do skupiny vrodených fyzických a psychických porúch, ktoré sú dôsledkom konzumácie
alkoholu tehotnou ženou.
Snahou konferencie je vytvorenie priestoru spolupráce medzi odborníkmi.

Program:
• Privítanie – pani Marta Dvorská, Nadácia Harmony
• Dieťa v rodine s FAS – pani Margorzata Klecka, je vedúcou osobnosťou , špecialistkou na problematiku fetálneho alkoholového syndrómu,
Pracuje v Pracowisku Psychoedukacji i Terapii v meste Ledziny v Poľsku.
• Skúsenosti náhradnej mamy s dieťaťom s diagnózou FASD – pani Nikola Endrychová Dudová
• Medicínsky pohľad na diagnózu FAS - MUDr. Marta Špániková
• Dieťa s FAS v systéme Sociálno-právnej ochrany detí a mládeže – PhDr. Slávka Bertová
• Edukátorky v téme FAS na Slovensku – Mgr. Oľga Bindasová
V priestoroch foyer kongresovej sály budete
mať možnosť prezrieť si výstavu fotografií
Martina Dubovského IN MIMINO VERITAS
alebo Nepijem na jeho zdravie.

Vašu účasť prosíme potvrdiť zaslaním
priloženej návratky poštou na adresu Návrat,
o.z., Šancová 42, 811 05 Bratislava alebo
e-mailom na adresu petrincova@navrat.sk
najneskôr do 2.11.2012.

Tešíme sa na Vašu účasť
S úctou
Mgr. Marek Roháček

www.fasyndrom.sk
www.navrat.sk

predseda organizácie Návrat,o.z.

V prípade akýchkoľvek otázok, nás prosím
kontaktujte na tel.čísle 0907 80 80 80,
02/ 52 444 361 alebo mailom
petrincova@navrat.sk

Účastnícky poplatok 10,- € prosíme uhradiť
na bankový účet 4 000 458 116/3100, VS 1112
(účastnícky poplatok zahŕňa občerstvenie a
náklady spojené s organizáciou konferencie).

Na konferencii budú prvýkrát oficiálne prezentované publikácie FAScinujúce deti a Dieťa s FASD – diferenciálna diagnostika a základy terapie.
PARTNER
konferencie:

organizátor
konferencie:

spoluorganizátor konferencie:

Fundacja FASTRYGA, Ledziny, Poľsko
Konferencia je spolufinancovaná z prostriedkov
rezervy predsedníčky vlády SR.

