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Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Instytut Zachodni wraz z Biurem Rozwoju Aktywności Społecznej Robert
Jaworski zapraszają na konferencję adresowaną do kadry kierowniczej i pracowników
instytucji pomocy i integracji społecznej oraz kadry kierowniczej jednostek samorządu
terytorialnego pt.:
„Trening efektywności – nowe narzędzie wspierania osób w kryzysie”
Konferencja odbędzie się 16 kwietnia 2015r. o godz. 10.00 w sali brylantowej w biurowcu
DELTA przy ul. Towarowej 35 poziom A w Poznaniu.
Celem konferencji jest przybliżenie metody FURIC, a tym samym zachęcenie do
pogłębiania wiedzy i umiejętności posługiwania się wskazanym narzędziem.
Trening efektywności z użyciem taktyki FURIC dedykowany jest osobom, które chcą
doskonalić swoje umiejętności motywacyjne, poznawcze, wspierania innych w rozwoju.
Pozwala na skuteczne komunikowanie się np. z podopiecznym, u którego chcemy wywołać
pożądaną zmianę. Osoba stosująca taktykę FURIC w rezultacie obniża swoje napięcie
związane z poczuciem odpowiedzialności za wywołanie zmiany w swoim podopiecznym.
Stosowanie taktyki FURIC może zwiększyć skuteczność w zakresie działań wspierających
osoby znajdujących się w kryzysie. Taktyka FURIC powstała w odniesieniu do najnowszych
badań w zakresie psychologii, wieloletnich doświadczeń autora i została sprawdzona w
działaniu jako m.in. skuteczna forma motywowania.
Poniżej przedstawiamy ramowy program konferencji.
Zgłoszenia na konferencję można dokonać poprzez wypełnienie internetowego formularza
zgłoszeniowego, który znajduje się pod linkiem: https://treningefektywnoci.ankietka.pl/
UWAGA: konferencja bezpłatna, liczba miejsc ograniczona.
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PROGRAM KONFERENCJI
16 kwietnia 2015r.,Sala brylantowa, biurowiec DELTA, ul. Towarowej 35 poz. A
Czas
– 1000

Temat

9.3000

Rejestracja osób uczestniczących

1000 – 1010

Powitanie uczestników konferencji
Joanna Kalińska - Wiceprzewodnicząca Kuratorium Stowarzyszenia
Instytut Zachodni
BRAS Robert Jaworski – przedstawienie firmy
Robert Jaworski – trener, coach
Pracownik socjalny – psychologiczne wyzwania związane z miejscem pracy.
Psychoprofilaktyka wypalenia zawodowego.
Izabela Brakoniecka – Turbaczewska psycholog, psychoterapeutka,
seksuolog. Ośrodek Pomocy Psychologicznej ROZMOWA
Kryzysy osobiste i odpowiedzialność.
Anna Kawalec – psycholog, trener, coach

1010 – 1020
1020 – 1100

1100 – 1120

1120 – 1150

Przerwa

1150 – 1210

Przedstawienie modelu komunikacyjnego FURIC – wykład
Robert Jaworski
Panel warsztatowy – zastosowanie metody FURIC
Robert Jaworski

1210 – 1310
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