Міжнародна практична конференція

«Сучасна сім’я. Профілактика ризикованої поведінки»
Київ, 27 - 28 квітня 2016 року

ПРОГРАМА

27 квітня, 2016

9:00

Початок реєстрації

9:30 – 10.00

Ранкова кава

10.00 – 11.15

ПЛЕНАРНА СЕСІЯ
Зал «Конгрес»

R
R
R

Офіційне відкриття конференції
Слова привітання від організаторів та почесних гостей
«Профілактична робота в освітніх установах: визначення, класифікація, принципи
профілактичної роботи», Павловський Арсеній (Латвія), тренер, психолог,
психотерапевт, член Європейської асоціації короткострокової терапії EBTA.
Сучасні уявлення про профілактичну роботу в освітніх установах. Фактори ризику та фактори захисту,
що впливають на поведінку дітей і підлітків. Класифікація профілактичних інтервенцій Європейського
центру з моніторингу наркотиків і залежностей.

11.30 – 13.00

ПАРАЛЕЛЬНА СЕСІЯ 1.1
Зал «Конгрес»

R

Тренінгова програма «Сходинки здоров’я для батьків » щодо профілактики інфікування
ВІЛ та збереження здоров’я підлітків (Представництво «Право на здоров’я»
(HealthRight International) в Україні), Журавель Тетяна, канд. пед. наук, голова
виконкому Всеукраїнського громадського центру «Волонтер».
Мета програми – сприяти усвідомленню батьками (особами, які їх замінюють) ролі у профілактиці
поведінки, ризикованої щодо здоров’я загалом та інфікування ВІЛ зокрема, а також формування у них
мотивації, відповідних знань та навичок для активного залучення до такої діяльності. Також буде
презентовано досвід упровадження програми роботи з підлітками, які перебувають у конфлікті з законом,
та їхніми батьками.

за фінансування:

11.30 – 13.00

ПАРАЛЕЛЬНА СЕСІЯ 1.2
Зал «Червоний»

R

«Без ляпасу: як з любов’ю та повагою визначати для дитини кордони», Шеламкова
Антоніна, психолог, Український фонд «Благополуччя дітей».
Сценарії для проведення занять з батьками, спрямовані на підвищення обізнаності щодо негативних
наслідків фізичного покарання та інших форм жорстокого поводження з дітьми в домашньому середовищі
та покращення практичних навичок застосування методів позитивної дисципліни.

11.30 – 13.00

ПАРАЛЕЛЬНА СЕСІЯ 1.3
Зал «Альянс 1»

R

«Тренінгова сімейна програма формування життєвих навичок Програма «15» як
інструмент профілактики ВІЛ із залученням громади», Касік Олена, ГО Гуманітарний
проект, Новосибірськ.
Знайомство з ефективною сучасною технологією групової роботи з підлітками та їхніми батьками,
метою якої є створення умов для підвищення якості життя та запобігання розповсюдженню соціальнозначущих захворювань (алкоголізм, наркоманія, ІПСШ, ВІЛ-інфекція) в громаді. Досвід і результати реалізації
програми в РФ.

11.30 – 13.00

ПАРАЛЕЛЬНА СЕСІЯ 1.4
Зал «Альянс 2»

R

«Мотиваційна робота з залежними особами», Старков Дмитро, Дніпровський районний
у м. Києві центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
Що робити з ефектом «вивченого безсилля». Принципи та техніки мотиваційної роботи на різних етапах
профілактики та психотерапії залежностей.

13:15 – 14.30

за фінансування:

Обід

14.30 – 16.00

ПАРАЛЕЛЬНА СЕСІЯ 2.1
Зал «Конгрес»

R

«Соціальна та психологічна підтримка людей, які проходять через значні зміни в житті
(лікування важких захворювань, міграція, зміна роботи / місця навчання, розлучення,
втрата близьких тощо)», Павловський Арсеній (Латвія).
Можливості використання метафори ритуалів переходу в роботі з людьми, які проходять зміни. Основні
етапи, через які проходить людина в процесі змін. Ризики й ресурси в процесі змін. Завдання фахівця під час
супроводу людини в процесі змін.

14.30 – 16.00

ПАРАЛЕЛЬНА СЕСІЯ 2.2
Зал «Червоний»

R

«Розвиток навичок безпечної поведінки у дітей 4–6 років», Тетяна Цюман, психолог,
доцент, канд. пед. наук., Український фонд «Благополуччя дітей».
Сценарії інтерактивних бесід «Навчіть дитину захищатися», що стануть у пригоді дорослим, які
виховують дітей 4–6 років. Сценарії можна використовувати як під час спілкування з дитиною вдома, так і
для взаємодії з групою малечі у дитячому садку. Бесіди допоможуть дорослим і дітям разом визначити
правила поведінки, спрямовані на особисту безпеку дитини.

14.30 – 16.00

ПАРАЛЕЛЬНА СЕСІЯ 2.3 (продовження сесії 1.3)
Зал «Альянс 1»

R

«Тренінгова сімейна програма формування життєвих навичок Програма «15», адаптація в
Україні», Калініна Алла, Петрович Валерій, Український фонд «Благополуччя дітей».
Соціально значущі тенденції, що мали вплив на впровадження Програми «15» в Україні. Говоримо про
цінності, гідність та відповідальність під час профілактичної роботи. Вплив Програми «15» на громаду:
діти і батьки, фахівці, представники органів місцевого самоврядування. Перспективи розвитку Програми в
Україні.

14.30 – 16.00

ПАРАЛЕЛЬНА СЕСІЯ 2.4
Зал «Альянс 2»

R

«Мінімізація травматизації дітей в процесі та після розлучення батьків», Гулак Ірина,
Дрізо Віра, Подільський районний у м. Києві центр соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді
Реальні наслідки розлучення. Як розлучатись цивілізовано, мінімізувавши наслідки для себе та дітей. Роль
спеціаліста при супроводі сімей, що знаходяться у процесі розлучення або відразу після нього.

за фінансування:

16:00 – 16.30

Перерва на каву

16.30 – 18.00

ПАРАЛЕЛЬНА СЕСІЯ 3.1 (продовження сесії 2.1)
Зал «Конгрес»

R

«Соціальна та психологічна підтримка людей, які проходять через значні зміни в житті
(лікування важких захворювань, міграція, зміна роботи / місця навчання, розлучення,
втрата близьких тощо)», Павловський Арсеній (Латвія).

16.30 – 18.00

ПАРАЛЕЛЬНА СЕСІЯ 3.2
Зал «Червоний»

R

«Особливості впровадження програми виховних заходів «Особиста гідність. Безпека
життя. Громадянська позиція» у загальноосвітніх навчальних закладах», Наталя Бойчук,
психолог, Український фонд «Благополуччя дітей».
Програма направлена на підготовку особистості до самостійного життя, розв'язання соціальних проблем та
життєвих криз, неприйняття аморальної чи протиправної поведінки, недопущення маніпуляції. У ній зроблено
акцент на формуванні таких життєвих навичок, як спілкування, прийняття рішень, критичне мислення,
управління емоціями, стресами та конфліктними ситуаціями, формування цінностей тощо.

16.30 – 18.00

ПАРАЛЕЛЬНА СЕСІЯ 3.3 (продовження сесій 1.3, 2.3)
Зал «Альянс 1»

R

«Оцінювання впровадження профілактичних програм: приклад Програми «15», Лютий
Вадим, Український фонд «Благополуччя дітей».
Концептуальні засади оцінювання профілактичних програм: оцінка процесу, оцінка результатів, оцінка
впливу. Досвід оцінювання ефективності Програми «15»: цілі оцінювання, індикатори, інструментарій,
аналіз та інтерпретація даних, удосконалення програми за результатами оцінювання. Проблеми
оцінювання профілактичних програм та шляхи їх подолання.

16.30 – 18.00

ПАРАЛЕЛЬНА СЕСІЯ 3.4
Зал «Альянс 2»

R

«Думайте про дитину, а не про її інвалідність (на основі доповіді ЮНІСЕФ «Становище
дітей у світі, 2013 рік»)», Татарінова Л., Солом’янський районний у м. Києві центр
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Права та пільги родин, які виховують дітей і молодь з інвалідністю, та механізми їх відстоювання.

за фінансування:

28 квітня, 2016
9.30 – 10.00

ПЛЕНАРНА СЕСІЯ
Зал «Аудиторія»

R

«Дитина, сім’я, держава: точки дотику», Кулеба Микола, Уповноважений Президента
України з прав дитини.

10.15 – 11.45

ПАРАЛЕЛЬНА СЕСІЯ 4.1
Зал «Аудиторія»

R

«Шкільне цькування як хвороба групи: причини й лікування», Петрановська Людмила
(Росія), сімейний психолог.
Чому в дитячих колективах виникає цькування? Чому прийомні діти часто виявляються жертвами
буллінгу? Як поводитися з дитячою групою, «зараженою» буллінгом. Типові помилки дорослих в ситуації
цькування. Роль батьків і роль педагогів у вирішенні проблеми.

10.15 – 11.45

ПАРАЛЕЛЬНА СЕСІЯ 4.2
Зал «Червоний»

R

«Школа, батьки, діти – як вибудувати взаємини», Еліович Олександр (Росія), тренер
Інституту групової та сімейної психології та психотерапії.
Що змушує нас так хвилюватися через шкільні проблеми дитини і як змінити своє ставлення до школи. Як
припинити воювати через домашні завдання, як перестати бути «погоничем» і знову стати мамою і
татом. Як дійсно допомогти дитині з навчанням. Як говорити з вчителями, як захистити дитину, як
налагодити співпрацю.

10.15 – 11.45

ПАРАЛЕЛЬНА СЕСІЯ 4.3
Зал «Альянс 1»

R

«Особливості підтримки дітей і їхніх сімей в ситуації домашнього насильства», Джеймс
Хілл, консультативний психолог (США).

10.15 – 11.45

ПАРАЛЕЛЬНА СЕСІЯ 4.4
Зал «Альянс 2»

R
за фінансування:

«Практичні інструменти у психосоціальній роботі з дітьми, які пережили психотравмуючу
подію, та їхніми сім’ями», Богданов Сергій.

11:45 – 12.15

Перерва на каву

12.15 – 13.45

ПАРАЛЕЛЬНА СЕСІЯ 5.1
Зал «Аудиторія»

R

«Батьки в гонитві за ідеалом», Петрановська Людмила (Росія), сімейний психолог.
Звідки береться комплекс «яжматері». Як перфекціонізм підсилює стрес батьків і погіршує відносини з
дітьми та поведінку дітей. Контроль і ресурс – два стани з різними результатами. Як приборкати в собі
«яжемать» і перейти від «я повинен» до «я можу».

12.15 – 13.45

ПАРАЛЕЛЬНА СЕСІЯ 5.2 (продовження сесії 4.2)
Зал «Червоний»

R

«Школа, батьки, діти – як вибудувати взаємини», Еліович Олександр (Росія), тренер
Інституту групової та сімейної психології та психотерапії.

12.15 – 13.45

ПАРАЛЕЛЬНА СЕСІЯ 5.3 (продовження сесії 4.3)
Зал «Альянс 1»

R

«Особливості підтримки дітей і їхніх сімей у ситуації домашнього насильства», Джеймс
Хілл, консультативний психолог (США).

12.15 – 13.45

ПАРАЛЕЛЬНА СЕСІЯ 5.4
Зал «Альянс 2»

R

«Використання театральних методик у навчанні за принципом «Рівний–рівному»,
Медко Анастасія, психотерапевт, арт-терапевт, режисер соціального театру
«На даху».
Сучасні напрямки технології соціального театру. Театральна технологія Y-PEER як профілактика
небезпечної поведінки, куріння, вживання алкоголю, наркотиків. Учасники спробують себе у ролі акторів
соціального театру та отримають навички впровадження технології Y-PEER.

за фінансування:

