KUTSU
”KOTI LAITOKSESSA 2”-SEMINAARIIN
Osa lastensuojelu lapsista- ja nuorista tarvitsee laitossijoituksen. Myös lastensuojelulaitos voi tarjota
lapselle kodin ja kiintymyssuhteen.
Etelä-Suomen Lastensuojelijat Elsa ry järjestää

”Koti laitoksessa 2” -seminaarin torstaina
20.11.2014 Lapsen oikeuksien päivänä
Seminaari on jatkoa syksyllä 2013 järjestetylle ”Koti laitoksessa”-seminaarille, jossa paneuduttiin
laitoksissa tehtävään kiintymyssuhdetyöhön ja terapeuttisiin elementteihin sekä nuorten kokemuksiin
laitoksesta kotina. Sosionomi AMK/psykoterapeutti Laura Andelin avaa seminaarin ja puhuu
kertauksena vuorovaikutteisesta kehityspsykoterapiasta, DDP®:sta ja kuinka sitä voidaan laitostyössä
hyödyntää.
Seminaarin ” Koti laitoksessa 2” pääluennoitsijana on Mari Louhi-Lehtiö, FM, AO, työnohjaaja-STOry,
perhepsykoterapeutti, EASEL®Trainer-kouluttaja. Seminaarissa paneudutaan lasten ja nuorten
käyttäytymisen pulmien syihin ja tehokkaaseen ennaltaehkäisyyn laitoksen arjessa.
Piiloaggresiivisella torjunnalla, valehtelulla, puhumattomuudella tai riehumisella aikuisia haastava lapsi
ja nuori kutsuu aikuisessa helposti sellaisen vastareaktion, joka ei ole lapsen tarpeiden mukainen. Saat
tietoa siitä, kuinka aikuisten kannattaisi toimia ennaltaehkäisevästi sekä eri tilanteissa, jotta lapsen
käyttäytymiseen reagoiminen olisi turvaavaa, kasvattavaa ja hoidollista. Ydinkysymys:”Kuka minä olen
ja mitä tapahtuu, kun tulen vuorovaikutukseen toisten kanssa?”
Seminaari järjestetään Espoossa Hotelli Kuninkaantien auditoriossa osoitteessa Lakelantie 1.
Seminaariohjelman näet liitteenä.
Voit ilmoittautua mukaan internetsivuillamme osoitteessa www.lastensuojelijat.com. Koulutuksen hinta
on 120€/osallistuja, jäsen 90€/osallistuja. Osallistumismaksu suoritetaan 20.10.2014 mennessä Elsa
ry:n tilille FI86 4055 0011 2603 18. Hintaan sisältyy aamu- ja iltapäiväkahvi, lounas omakustanteisesti
Hotelli Kuninkaantiellä hintaan 10€. Lounasvaraus ilmoittautumisen yhteydessä. Lounaslippuja
myytävissä hotellin vastaanotossa aamulla.
Toivotamme kaikki lastensuojelun edustajat tervetulleeksi seminaariin!

Seminaariterveisin
Elsa ry:n hallitus

Elsa ry:n ” KOTI LAITOKSESSA 2” SEMINAARI
Torstaina 20.11 klo 8.30-16 Lapsen oikeuksien päivä
Espoo Hotelli Kuninkaantien auditorio Lakelantie 1

Ohjelma
klo 8.30

klo 9

Aamukahvi ja seminaariin ilmoittautuminen

Paluu Koti laitoksessa 1- seminaarin antiin
Laitoksissa tehtävä kiintymyssuhdetyö ja terapeuttiset
elementit , Vuorovaikutteisesta kehityspsykoterapiasta, DDP®:sta ja
kuinka sitä voidaan laitostyössä hyödyntää.
Laura Andelin, Sosionomi AMK, psykoterapeutti

klo 10

Lasten ja nuorten käyttäytymisen pulmien syistä ja tehokkaasta
ennaltaehkäisystä laitoksen arjessa.
Mari Louhi-Lehtiö, FM, AO, työnohjaaja-STOry, perhepsykoterapeutti,
EASEL®Trainer-kouluttaja.

klo 12

Lounas omakustanteisesti Hotelli Kuninkaantiellä

KLO 13

Lasten ja nuorten käyttäytymisen pulmien syistä ja tehokkaasta
ennaltaehkäisystä laitoksen arjessa jatkuu
Nuorten kokemuksia.

klo 14.30

klo 15-16

Iltapäiväkahvi

Keskustelua

