
                                                                  
 

 

 

ZAPROSZENIE  
Studio Profilaktyki Społecznej oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych mają zaszczyt zaprosić na: 
 

Ogólnopolską konferencję dla przedstawicieli samorządów gminnych zajmujących się 

profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz Certyfikowanych specjalistów w 

zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i Ekspertów w zakresie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pn.: 

 

„Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w 
społecznościach lokalnych - w stronę działań opartych o dowody 

naukowe” 
 

TERMIN I MIEJSCE: 26-28.08.2020 r. Kraków,  
Hotel City SM Business & SPA***,  

ul. Gajowa 16, 30-426 Kraków 
 
CEL:  
Celem konferencji jest przedstawienie aktualnych wyników badań użytecznych z punktu widzenia 
realizacji polityki wobec alkoholu w samorządach gminnych w tym prezentacja wyników badań 
ESPAD – używanie alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną”.   
Celem szczegółowym jest implementacja wyników badań do aktualnych działań w zakresie 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przedstawienie bieżących spraw 
istotnych z punktu widzenia lokalnej polityki wobec alkoholu. 
 
Uczestnikami konferencji mają być osoby zajmujące się w samorządzie gminnym profilaktyką i 
rozwiązywaniem problemów alkoholowych, mające co najmniej 5 letnie doświadczenie pracy w 
tym obszarze oraz certyfikowani specjaliści w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych. Praca rozumiana jest także jako członkostwo w gminnej komisji rozwiązywania 
problemów alkoholowych.   
W sprawie zapisu na konferencję zapraszamy do kontaktu:  
 
Agnieszka Dudek – kierownik@sps.org.pl tel. 660 675 194 Koordynator konferencji 

Aneta Udalska -  sps@sps.org.pl  tel.  604 250 422   Specjalista ds. rekrutacji 
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„Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w 
społecznościach lokalnych - w stronę działań opartych o dowody 

naukowe” 
 

TERMIN I MIEJSCE: 26-28.08.2020 r. Kraków, Hotel City SM Business & SPA*** 
 

I dzień 26.08.2020r. (środa) 

11.00 – 11.15 - Otwarcie konferencji i omówienie programu oraz spraw organizacyjnych  

11.15-12.00 - Wykład PARPA 1 godz. - Realizacja gminnych programów oraz funkcjonowanie 
poradni leczenia uzależnień  w czasie pandemii  - Katarzyna  Łukowska p.o. dyrektor PARPA   

12.00-13.00 Obiad  

13.00- 13.45 Regulacje prawne dotyczące reklamy napojów alkoholowych – Anna Puchacz- 
                         Kozioł, kierownik działu prawnego PARPA. 

13.45-14.30 Ocena skutków wprowadzenia ograniczeń w nocnej sprzedaży napojów 
alkoholowych w wybranych gminach – Aleksandra Szczęsna, dział prawny, PARPA 

14.30-15.30 przerwa oraz zakwaterowanie uczestników konferencji 

15.30 – 16.15 Wykład (1h) – Picie alkoholu i używanie substancji przez młodzież szkolną- 
diagnoza  na podstawie badań ESPAD jako wskazówka do działań profilaktycznych- prowadzenie 
Anna Borucka Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii 

16.15-17.15 Wykład (1 i 1/3h) Prezentacja programu profilaktycznego – od teorii do praktyki, 
czyli jak zbudować dobry program profilaktyczny - prowadzenie dr Agnieszka Misiuk, 
Stowarzyszenie „Spójrz Inaczej” 

17.15 - 17.30  przerwa  

17.30-19.00 Wykład (2h) Praca z dziećmi i młodzieżą z grup wysokiego ryzyka wyzwaniem dla 
samorządów gminnych- prowadzenie dr Agnieszka Pisarska Instytut Psychiatrii i Neurologii 

Od 20.00 Kolacja  

 



                                                                  
 

 

 

II dzień 27.08.2020r. (czwartek) 

8.00 – 09.00 – śniadanie 

9.00 – 9.45. „Niebieskoocy” w naszej szkole- przezwyciężanie stereotypów drogą do tworzenia 
uczniom lepszych warunków rozwoju w klasie szkolnej w latach 2017-2019 w ramach grantu 
przyznanego przez PARPA z NPZ 2016-2020-    prowadzenie Anna Borucka  

9.45 – 10.30 Gra w dobre zachowania – przykład adaptacji programu profilaktycznego do 
warunków Polski –  dr Katarzyna Okulicz – Kozaryn PARPA  

10.30 – 10.45 – przerwa kawowa 

10.45 – 12.00 dyskusja panelowa: Profilaktyka zaadresowana do dzieci i młodzieży- prowadzenie 
i opracowanie pytań do panelistów- dr Agnieszka Pisarska Instytut Psychiatrii i Neurologii. 
Udział: Anna Borucka, dr Katarzyna Okulicz - Kozaryn, dr Jakub Kołodziejczyk  

12.00-12.15 przerwa  

12.15-13.00 (Wykład 1h) – Profilaktyka zaadresowana do dorosłych, czyli rozpoznawanie picia 
ryzykownego u pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej w oparciu o nowy test AUDIT- 
adaptacja i walidacja testu- prowadzenie Osoba z Zespołu prof. Marcina Wojnara 

13.00-14.15 Obiad 

14.15-15.15 (Wykład 1 i 1/3h) "Czy ograniczanie podaży i popytu na alkohol ma sens? Przegląd 
badań i praktyki" - prowadzenie dr Michał Bujalski Instytut Psychiatrii i Neurologii 
15.15-16.30 (Wykład 1 i 2/3h) Działania przemysłu alkoholowego w zakresie polityki wobec 
alkoholu- prowadzenie dr Michał Bujalski Instytut Psychiatrii i Neurologii 

16.30-16.45 przerwa 

16.45-17.30 (Wykład 1 h) Funkcjonowanie i oferta punktów konsultacyjnych na podstawie 

wyników badań- prowadzenie dr Jakub Kołodziejczyk 

17.30-18.45 (Wykład 1 i 2/3h) Krótkoterminowa terapia par jako pomoc w leczeniu uzależnienia- 
prowadzenie dr hab. n. hum. Barbara Bętkowska-Korpała Uniwersytet Jagielloński Collegium 
Medicum, Szpital Uniwersytecki w Krakowie  

Od 19.15 Kolacja 

 



                                                                  
 

 

 

 

III dzień 28.08.2020r. (piątek) 

08.00 – 09.00 śniadanie 

09.00-10.00 (Wykład 1 i 1/3h) Aplikacje mobilne jako wsparcie procesu zdrowienia- moda czy 
pomoc? - prowadzenie dr Justyna Klingemann Instytut Psychiatrii i Neurologii 

10.00-11.30 (Wykład 2h) Pomoc dzieciom z FASD i ich rodzinom organizowana z poziomu 
samorządu gminnego- prowadzenie dr Teresa Jadczak-Szumiło 

11.30-11.45 przerwa 

11.45-12.30 (Wykład 1 h) Efektywność i jakość pomocy oferowanej przez świetlice 
socjoterapeutyczne – prowadzenie Maciej Mroczek EDBAD 

12.30 Podsumowanie konferencji, zakończenie konferencji   

Od 12.45 Obiad 

 
Kartę zgłoszenia prosimy przesłać faksem lub mailem 

tel./fax: (12) 636 92 85  lub fax.: (12) 626 94 40  do dnia 15.08.2020r.  
 

Agnieszka Dudek – kierownik@sps.org.pl tel. 660 675 194 Koordynator konferencji 

Aneta Udalska -  sps@sps.org.pl  tel.  604 250 4222   Specjalista ds. rekrutacji 
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONFERENCJI 
„Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych - w stronę 

działań opartych o dowody naukowe” 

TERMIN I MIEJSCE:  26-28.08.2020r. Hotel City SM Business & SPA***,   ul. Gajowa 16,  
                                    30-426 Kraków, www.hotelcity.pl 

L.p. Imię i nazwisko  
(dane prosimy wpisywać drukowanymi literami) 

Nazwa Jednostki 

   

   
 
Oświadczam, że wysłane osoby posiadają co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy w samorządzie gminnym i 
zajmują się profilaktyką i rozwiazywaniem problemów alkoholowych 
 

Data ……………..     Czytelny podpis…………………………………………….. 
 
 
ADRES E-MAIL: _______________________________________________  TELEFON KONTAKTOWY __________________________ 
 

 FAKTURĘ VAT PROSZĘ WYSTAWIĆ: 

 
NABYWCA: _________________________________________    ADRES: _____________________________________________  NIP: _______ 

 

 

ODBIORCA: ___________________________________ ADRES: _____________________________________________  NIP: ________ 

CAŁKOWITY KOSZT UDZIAŁU W KOFERENCJI WYNOSI  300 zł od Osoby.  

W ramach szkolenia uczestnicy mają zapewnione: zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe 
oraz całodzienne wyżywienie, w tym przerwy kawowe, i dwa noclegi w pokojach 

dwuosobowych.  Nie pokrywamy kosztów dojazdu. Uczestnicy dostaną zaświadczenia o 
uczestnictwie w konferencji sygnowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

Data ……………..     Czytelny podpis………………………………………….. 
 
                                                                Pieczęć i podpis Zgłaszającego oraz Instytucji zgłaszającej                

 
Uwaga! Dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność 

zgłoszeń. 
Kartę zgłoszenia prosimy przesłać faksem:  

tel./fax: 12 636 92 85  lub fax.: 12 626 94 40  do dnia 15.08.2019r. 
Agnieszka Dudek – kierownik@sps.org.pl tel. 660 675 194 Koordynator konferencji 

                     Aneta Udalska -  sps@sps.org.pl  tel.  604 250 422   Specjalista ds. rekrutacji 

Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z potwierdzeniem udziału w konferencji 
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