O szkoleniu
Szkolenie ma na celu dostarczyć Wam narzędzi do
szybkiego i precyzyjnego budowania konceptualizacji
klienta,
przyjęcie
postawy
terapeutycznej
umożliwiającej skuteczne wprowadzanie zmian oraz
poznanie strategii i treningu działania w sytuacji
kryzysowej zgodnych z ACT.
Będziemy zatem pracować na trzech poziomach:
1. Rozum interwencji – konceptualizacja w pracy –
Matryca ACT.
2. Serce interwencji - postawa terapeutyczna - Yessing.
3. Dłonie interwencji – działanie w obliczu kryzysu GROM.

Po co to robimy?
W całej społeczności ACBS promujemy i działamy w
zgodzie wartościami stowarzyszenia ACBS. Dążymy do
tego, aby nasze działania były oparte na współpracy,
otwartości,
wspieraniu
się,
tolerancji
oraz
refleksyjności dotyczącej efektów tych działań.

Zasady
1. Dyspozycyjność w wybranym terminie.
2. Gotowość do umowy barterowej(wymiany społecznej)
tzn. darmowy udział w szkoleniu w zamian za
zobowiązanie się do przeszkolenia 5 kolejnych osób
lub odbycia 12 godzin wolontariatu w interwencji
kryzysowej.

FACT COVID-19
First Aid Crisis
Training COVID-19
"Celem naszej pracy jest sprawienie,
by klienci nauczyli się podążać w
kierunku swoich wartości i w obliczu
trudnych sytuacji elastycznie
adaptować swoje zachowanie,
nawet jeśli ich umysł będzie robił
wszystko, by im przeszkodzić".

Zobowiązujemy się do:
1. Przekazania sprawdzonej wiedzy i umiejętności.
2. Wydania zaświadczenia potwierdzającego Twój udział
w szkoleniu po otrzymaniu anonimowej informacji
zwrotnej od 5 przeszkolonych przez Ciebie osób.
Informacje zwrotne przesyłane są poprzez formularz,
w którym uczestnik wpisuje osobę prowadzącą
szkolenie.
Czego oczekujemy od Ciebie?
1. Zaangażowania w dzielenie się FACT COVID-19 poprzez
zadeklarowanie się do przeszkolenia 5 kolejnych osób.
2. Przesłania linku do formularza z informacją zwrotną
każdej przeszkolonej przez Ciebie osobie.
Jeżeli powyższe zasady współpracy są zgodne z Twoimi
wartościami oraz posiadasz przestrzeń i zasoby w swoim
życiu na szerzenie “First Aid Crisis Training COVID-19”
zapraszamy do udziału.

Jeżeli samodzielnie przeszkolisz
następnie 5 kolejnych osób,
poszerzysz liczbę ludzi, którzy będą
w stanie pomóc innym radzić sobie
w sytuacji pandemii.

Biorąc udział w szkoleniu FACT COVID-19
nabywasz wiedzę i umiejętności
pomagania innym w obecnie trwającym
kryzysie.

Każda kolejna przeszkolona osoba to fala
wpływu wiedzy i umiejętności, których
źródłem jest Twoja osoba.

