CZARNY BÓR

MIELNO

ZAKŁAD LECZNICTWA ODWYKOWEGO DLA

TARNOBRZEG

58-379 Czarny Bór, Borówno 78
tel. 784-106-877, fax 74 84 50 916

OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU W CZARNYM BORZE
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia
58-379 Czarny Bór, ul. Parkowa 8

CZŁONKOWIE GMINNYCH KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Centrum Edukacji Doradztwa i Rozwoju Sp. z o. o. wraz z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii
Uzależnienia i Współuzależnienia w Czarnym Borze przesyła ofertę na

podstawowe szkolenia dla członków
Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
zgodne z rekomendacjami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Warszawie
Proponujemy Państwu następujące bloki szkoleniowe:
I. Blok dotyczący uzależnienia, picia problemowego, współuzależnienia i motywowania do leczenia
w wymiarze 13 h zajęć wykładowo-warsztatowych
II. Blok dotyczący zjawiska przemocy domowej
w wymiarze 11 h zajęć wykładowo-warsztatowych
III. Blok dotyczący pomocy psychologicznej dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym
w wymiarze 7 h zajęć wykładowo-warsztatowych
IV. Blok dotyczący oddziaływań profilaktycznych realizowanych w środowisku szkolnym, rodzinnym
i środowiskowym
w wymiarze 5 h zajęć wykładowych
V. Blok dotyczący zagadnień prawnych związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
W wymiarze 8 h zajęć wykładowych
Posiadanie odpowiednich kompetencji wymagane jest przepisami ustawy o Wychowaniu
w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi. Udział w szkoleniach zapewni zdobycie
niezbędnego, podstawowego przygotowania każdego Członka GKRPA do wykonywania zadań
przewidzianych w Ustawie.

Udział w wybranych blokach ułatwi Państwu zdobycie Certyfikatu PARPA dla osób pracujących
w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych.
Zgodnie z programem PARPA potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w obszarze profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych z dnia 28.05.2014 r. osoba
starająca się o certyfikat w trybie zwyczajnym musi:
1. Posiadać co najmniej średnie wykształcenie
2. Udokumentować ukończenie szkoleń w wymiarze minimum 100 godzin dydaktycznych
3. W okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku o nadanie certyfikatu, udział w co najmniej
trzech konferencjach lub seminariach

W załączeniu szczegółowy opis oferty. Zachęcamy do zapoznania się z nią oraz zapraszamy do
uczestnictwa w ww. blokach szkoleniowych.

SZCZEGÓŁOWY OPIS SZKOLEŃ
Blok dotyczący uzależnienia, picia problemowego, współuzależnienia i motywowania do leczenia
w wymiarze 13 h zajęć wykładowo-warsztatowych
TEMAT
Warsztat wprowadzający
Ryzykowne i szkodliwe picie alkoholu, uzależnienie od alkoholu. Rozpoznanie
i metody pomagania osobom pijącym ryzykownie i szkodliwie
Metody leczenia osób uzależnionych oraz system leczenia odwykowego w
Polsce
Rodzina z problemem alkoholowym oraz współuzależnienie jako sposób
przystosowania do życia z osobą uzależnioną oraz możliwości pomocy
psychologicznej członkom rodziny
Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego – zagadnienia prawnoorganizacyjne
Pierwszy kontakt z klientem gminnej komisji – osobą uzależnioną oraz osoba
współuzaleznioną

FORMA ZAJĘĆ

LICZBA GODZIN

Warsztat
Wykład

2h
3h

Wykład

1h

Wykład

2h

Wykład

1h

Warsztat

4h

Cena: 180 zł / osobę
Cena obejmuje udział w szkoleniu 2 dniowym, materiały edukacyjne oraz przerwy kawowe i obiady

Blok dotyczący zjawiska przemocy domowej
w wymiarze 11 h zajęć wykładowo-warsztatowych
TEMAT
Zjawisko przemocy domowej oraz sytuacja psychologiczna ofiar, zachowania
sprawców i możliwości pomocy
Pierwszy kontakt z dorosłą ofiarą przemocy w rodzinie oraz ze sprawcą
Lokalny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie – kompetencje i
współpraca służb w ramach procedury interwencji służb w sytuacjach
przemocy domowej „Niebieska Karta”
Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy domowej

FORMA ZAJĘĆ

LICZBA GODZIN

Wykład

2,5 h

Warsztat
Wykład

4h
1,5h

Wykład

3h

Cena: 160 zł / osobę
Cena obejmuje udział w szkoleniu 2 dniowym, materiały edukacyjne oraz przerwy kawowe i obiady

Blok dotyczący pomocy psychologicznej dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym
w wymiarze 7 h zajęć wykładowo-warsztatowych
TEMAT
Sytuacja psychologiczna dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym oraz
problemem przemocy
Strategie przemocy dzieciom wychowującym się w rodzinie z problemem
alkoholowym oraz organizacja pracy placówek pomocowych dla dzieci
Zagrożenie związane ze spożywaniem alkoholu przez kobiety w ciąży

FORMA ZAJĘĆ

LICZBA GODZIN

Wykład

2h

Wykład

2h

Wykład

1h

Tworzenie lokalnego programu systemu wsparcia pomocy dzieciom z rodzin
z problemem alkoholowym

Warsztat

2h

Cena: 120 zł / osobę
Cena obejmuje udział w szkoleniu 1 dniowym, materiały edukacyjne oraz przerwy kawowe i obiad

Blok dotyczący oddziaływań profilaktycznych realizowanych w środowisku szkolnym, rodzinnym
i środowiskowym
w wymiarze 5 h zajęć wykładowych
TEMAT
Diagnoza używania substancji psychoaktywnych przez młodych Polaków
Skuteczne strategie profilaktyczne. Standardy programów profilaktycznych
oraz ewaluacja

FORMA ZAJĘĆ
Wykład
Wykład

LICZBA GODZIN
1h
4h

Cena: 100 zł / osobę
Cena obejmuje udział w szkoleniu 1 dniowym, materiały edukacyjne oraz przerwy kawowe i obiad

Blok dotyczący zagadnień prawnych związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
w wymiarze 8 h zajęć wykładowych
TEMAT
Podstawy prawne polskiego systemu rozwiązywania problemów
alkoholowych
Budowanie gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych
Zasady wydawania i cofania zezwoleń, prowadzenia kontroli punktów
sprzedaży w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z
zezwolenia oraz ustawowe ograniczenia dotyczące sprzedaży i podawania
alkoholu

FORMA ZAJĘĆ

LICZBA GODZIN

Wykład

1h

Wykład

5h

Wykład

2h

Cena: 120 zł / osobę
Cena obejmuje udział w szkoleniu 1 dniowym, materiały edukacyjne oraz przerwy kawowe i obiad

Miejsce szkolenia: WOTUW Czarny Bor, ul. Parkowa 8.
Przy szkoleniu 2 dniowym istnieje możliwość wykupienia noclegu na terenie WOTUW wraz ze
śniadaniem i kolacją. Koszt 70 zł / szkolenie
Prowadzący: Osoby prowadzące szkolenie, zgodnie z wymogami posiadają wyższe wykształcenie
oraz ukończyły specjalistyczne szkolenia w zakresie profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania
przemocy w rodzinie i posiadają doświadczenie w prowadzeniu szkoleń.
Kadra szkoleniowa:
mgr Jacek Kasprzak – psycholog kliniczny, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień,
superwizor psychoterapii uzależnień, superwizor treningu i warsztatu psychologicznego, trener I° i
II° warsztatu umiejętności psychospołecznych i treningu interpersonalnego
mgr Agata Filip – pedagog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, trener I° warsztatu
umiejętności psychospołecznych, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji
mgr Mieczysław Potrzuski - socjolog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień,
psychoterapeuta w trakcie certyfikacji
mgr Kamila Mędrykiewicz - pedagog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, trener II°
warsztatu umiejętności psychospołecznych, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji
mgr Andrzej Turek – pedagog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień , specjalista
profilaktyki społecznej
mgr Katarzyna Zawadzka-Żyłak – Radca Prawny
Terminy szkoleń:
Zajęcia będą odbywały się w dni robocze. Terminy dla poszczególnych bloków zostaną wyznaczone
po zebraniu grupy minimum 16 osób.
Istnieje możliwość zapisania się na kilka bloków szkoleń jednocześnie gdyż terminy zajęć nie będą
się pokrywały.
Zapisy:
Zainteresowane osoby proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowej znajdującej się na
stronie:
www.wotuw.czarnybor.pl
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny:
WOTUW Czarny Bór: Małgorzata Skwira-Nowakowska tel. 74 845 02 00
CEDR SP. z o. o. : Justyna Florian tel. 784-106-877

