Organização

Acção de formação
Núcleo Distrital de Castelo Branco
Biblioteca Municipal de Castelo Branco
Campo Mártires da Pátria, Antigo Quartel da Devesa
6000-000 Castelo Branco
Tel: 272 328 333 Fax: 272 328 334
E-mail: castelobranco@reapn.org
Site: www.reapn.org

Carga Horária
24 horas

Intervenção sistémica
com famílias

10, 11, 17 e 18 de Março
2009

Horário
10.00h – 17.30h

Destinatários
Técnicos e dirigentes de ONG, Progrides, Redes Sociais, Técnicos
do Sector Público e estudantes do distrito de Castelo Branco

Biblioteca Municipal
de Castelo Branco

endereço e contactos para efeitos de uma eventual auscultação.

a REAPN a disponibilizar ao Sistema de Acreditação do DGERT os meus dados pessoais relativos à identificação,

Os dados recolhidos são alvo de tratamento única e exclusivamente no âmbito desta actividade de formação. Autorizo

Como tomou conhecimento desta acção de formação?______________________________________________________

E-mail: castelobranco@reapn.org
Tlm: 967 942 719
Fax: 272 328 334
Tel: 272 328 333

Campo Mártires da Pátria, Antigo Quartel da Devesa, 6000 – 000 Castelo Branco

As inscrições são limitadas a 25 participantes, e devem ser realizadas até 31 de Março para:
Núcleo Distrital de Castelo Branco da REAPN (Biblioteca Municipal),

Não Associados: 40€
Inscrição: Associados: 25€

Apresentação
Introdução à Abordagem Sistémica
Família e Comunidade enquanto Sistemas
Genograma
Ecomapa
Técnico – entre a família, a equipa e a instituição
Ciclo Vital da Família
Metodologias de Intervenção com os pais
Teoria Ecossistémica da Comunicação
Terapia Breve Orientada para as Soluções
Intervenção através do Humor
Terapias Narrativas
Inquérito Apreciativo (IA) IA & Sistemas Familiares
Operacionalização dos temas abordados – reflexão sobre as suas mais -valias
Avaliação do Módulo

E-mail: __________________________________________________________________

















Telefone: ______________________________ Fax: ___________________________

Conteúdos programáticos

Morada: ______________________________________________________________________________________

Incentivar os/as colaboradores/as a trabalharem com as famílias
Mediar conflitos entre clientes/ famílias e instituição
Criar uma estratégia de intervenção mais participativa com o familiar
Mobilizar as famílias para o projecto de vida do seu familiar e da
própria instituição.

Entidade: _____________________________________________________________________________________






Ficha de inscrição

Objectivos

Profissão: ______________________________________________________________________________________

A organização de uma formação nesta temática surge no âmbito de
necessidade de dotar - os técnicos e dirigentes de instituições que
trabalham directamente com as famílias – de competências para uma
intervenção mais eficiente junto dos públicos que servem. O objectivo é
uma conciliação entre os diversos agentes de intervenção (direcção
/técnicos/ clientes / famílias), tendo em conta que a família tem um papel
fundamental nas sociedades actuais, em que os laços se vão
enfraquecendo nas mais diversas esferas. Uma mediação familiar eficaz
permitirá facilitar a comunicação e minimizar os conflitos.

Nome: ___________________________________________________________________________________________

Motivos para a organização desta Acção

