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 KOMUNIKAT 

 

 

Dotyczy rekrutacji na szkolenie w ramach kampanii edukacyjnej pod hasłem „Ani kropelki! 

Profilaktyka FASD” realizowanej przez Fundację ad vocem przy wsparciu finansowym 

Województwa Małopolskiego („Mały grant”). 

 

Projekt skierowany jest do nauczycieli WDŻ (wychowania do życia w rodzinie), 

wychowawców i nauczycieli WF, którzy mają w swoim obowiązku również edukację 

prozdrowotną. 

 

FASD (spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych) to poważny problem społeczny. W 

Polsce co roku rodzi się 9 tys. dzieci z Alkoholowym Zespołem Płodowym (FAS), a nieznana 

jest liczba dzieci z łagodniejszymi odmianami tej choroby (FASD). Lekarze przypuszczają, że 

wiele dysfunkcji takich jak ADHD, autyzm czy inne zaburzenia neurologiczne mogą być 

spowodowane incydentalnym spożywaniem alkoholu przez kobiety w ciąży, zwłaszcza, że  

jest to zjawisko powszechnie akceptowane. Większość społeczeństwa kojarzy problem FAS 

ze środowiskiem patologicznym i kobietami uzależnionymi od alkoholu. Tymczasem nawet 

niewielka ilość alkoholu może spowodować trwałe uszkodzenie mózgu nienarodzonego 

dziecka. Profilaktyka jest najskuteczniejszym i najtańszym sposobem zapobiegania FAS i 

FASD.  

 

Projekt dotyczy poszerzania wiedzy na temat  FAS/FASD oraz kształtowania w młodych 

ludziach prawidłowych postaw społecznych polegających na całkowitej abstynencji w okresie 

ciąży i umiejętnym reagowaniu na sytuacje, kiedy proponuje się alkohol kobietom ciężarnym. 

Pragniemy dotrzeć do młodych ludzi za pośrednictwem nauczycieli, których serdecznie 

zapraszamy do udziału w panelu szkoleniowym składającym się z części teoretycznej i 

warsztatowej. Lekarz pediatra oraz psycholog społeczny przekażą Państwu wiedzę na temat 

FASD i schematów kulturowych, będących u podstaw akceptacji zjawiska picia alkoholu w 

ciąży. W drugiej części podczas warsztatów opracują Państwo wraz z pedagogami 

kreatywnymi projekty scenariuszy lekcji, które będą Państwo mogli przeprowadzać w swoich 

szkołach. Przekażemy Państwu także materiały edukacyjne do rozdania uczniom.  

Szkolenie jest bezpłatne! Uczestnicy otrzymają certyfikaty. 

 

Szkolenie odbędzie się 24.04.2020 w Krakowie. Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie 

do dnia 15.04 br. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: 

fundacjaadvocem@poczta.onet.pl. Formularz przesyłamy w załączeniu lub można pobrać go 

ze strony www.advocem.org.pl  

 

 

Anna Grajcarek 

Prezes Fundacji ad vocem 

http://www.advocem.org.pl/
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PROGRAM 

KAMPANII EDUKACYJNEJ POD HASŁEM  

„ANI KROPELKI! PROFILAKTYKA FASD” 

 

 

24.04.2020 (piątek) 

   

Sala konferencyjna Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie, 

 budynek 5A, ul. Prądnicka 80 (wejście od strony ul. gen. Fieldorfa-Nila) 

 

 

9.00-9.30 Rejestracja uczestników 

 

9.30-11.00  FASD - pomóżmy zrozumieć co to za problem? 

dr med. Janina Lankosz-Lauterbach, pediatra, neonatolog 

 

 

11.15-12.45 Jak skutecznie przekonywać? Metody perswazji i odporność na destrukcyjne 

wpływy 

prof. Zbigniew Nęcki, psycholog społeczny, specjalista ds. komunikacji 

 

 

13.00-14.30  Warsztaty kreatywnej pracy z uczniem w zakresie profilaktyki FASD  

dr Józefa Matejek i dr Marek Banach - Instytut Spraw Społecznych Uniwersytetu 

Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie  
  

 

14.30- 15.00 zakończenie szkolenia, rozdanie certyfikatów i materiałów szkoleniowych 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

na szkolenie w ramach projektu pt. Kampania edukacyjna o FASD pod hasłem: 

 „Ani kropelki!” Profilaktyka FASD. 

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA: 24.04.2020 

Sala Konferencyjna Szpitala Jana Pawła II  w Krakowie ul. Prądnicka 80 (budynek 5A) 

UDZIAŁ W SZKOLENIU JEST BEZPŁATNY! 

Skan zgłoszenia z podpisem należy przesłać na adres: fundacjaadvocem@poczta.onet.pl  
do 15 kwietnia 2020 r.  

IMIĘ:                                                

NAZWISKO:                        

DATA URODZENIA: 

MIEJSCE URODZENIA: 

ADRES ZAMIESZKANIA: 

TELEFON: 

E-MAIL: 

MIEJSCE PRACY: 

ADRES MIEJSCA PRACY: 

TELEFON: 

E-MAIL: 

STANOWISKO: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 

dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)). 

 
…...........................................................  ….............................................................. 
Miejscowość, data                                                                                                                                                           Podpis 

 

Wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku przez  Fundację ad vocem dla celów działań informacyjno-

promocyjnych związanych z realizacją kampanii edukacyjnej pod hasłem” Ani kropelki! Profilaktyka FASD” 

 

…...........................................                                                                                 …......................................................... 
Miejscowość,data                                                                                                                                                       Podpis 

http://www.advocem.org.pl/
mailto:fundacjaadvocem@poczta.onet.pl

