
INFORMACJE O OŚRODKU STAŻOWYM 

Nazwa  i adres ośrodka: Ośrodek Terapii Uzależnień Stare Juchy 

19-330 Stare Juchy, ul. Mazurska 33 

Telefon kontaktowy: 87 619 93 26 

Kierownik placówki: Kamionowski Marek 

Kierownik stażu: Kamionowski Marek 

Opiekunowie stażu: 1.  Kropiwnicka Sylwia 

2.  Zakrzewski Jerzy 

3.  Berdyga Małgorzata 

4.  Niklas Ryszard 

5.  Żubrowicz Marzena 

Typ placówki stażowej 

 

oddział całodobowy    

Ilość godzin udziału stażysty w 

zajęciach w ciągu 1 dnia 

minimalnie:  codziennie od godz. 8:00 do godz. 17:00 tj. 9 godz. 
maksymalnie:  

Warunki przyjęcia na staż: Ukończone szkolenie w ramach SPP, STU oraz posiadanie 
zaświadczenia od Dyrektora PARPA o byciu w procesie uzyskiwania 
kwalifikacji zawodowych. 

Sposób organizacji stażu Stażysta przychodzi codziennie, w pierwszym tygodniu od 

poniedziałku do soboty, w drugim tygodniu od poniedziałku do 

piątku, uczestniczy we wszystkich zajęciach terapeutycznych, 

edukacyjnych, zebraniach społeczności i zebraniach klinicznych, także 

w terapii indywidualnej, którą prowadzi opiekun stażu. W sumie daje 

to 90 godz. stażu. 

Warunki zaliczenia stażu 

 

1. Obserwacja uczestnicząca w grupie terapeutycznej i zajęciach 

edukacyjnych. 

2. Samodzielne przeprowadzenie 5 sesji terapii grupowej, w 

obecności specjalisty. 

3. Omawianie z opiekunem stażu wybranego pacjenta z grupy, 

rozumienie pacjenta na tle grupy. 

4. Prezentacja na zebraniu klinicznym grupy prowadzonej przez 

siebie obserwowanej. 

5. Wykazanie się rozumieniem procesu grupowego. 

 

Możliwość zakwaterowania w 

ośrodku stażowym 

Nie    

Rodzaje zajęć, w których uczestniczy stażysta 

  nie uczestniczy prowadzi współprowadzi obserwuje 

program podstawowy dla 

uzależnionych:     

diagnoza    X 

przyjęcie pacjenta do terapii    X 

tworzenie planów terapii    X 

układanie OPT    X 



sesje psychoterapii indywidualnej    X 

sesje psychoterapii grupowej  X X X 

program pogłębiony dla 

uzależnionych     

tworzenie planów terapii X    

sesje psychoterapii indywidualnej X    

sesje psychoterapii grupowej X    
program podstawowy dla 

współuzależnionych         

spotkanie diagnostyczne  X      

przyjęcie pacjenta do terapii X       

tworzenie planów terapii X       

sesje psychoterapii indywidualnej X       

sesje psychoterapii grupowej  X      
program pogłębiony dla 

współuzależnionych         

tworzenie planów terapii X       

sesje psychoterapii indywidualnej X       

sesje psychoterapii grupowej X       

pozostałe         

spotkania społeczności terapeutycznej       X 
prezentacja na zebraniach klinicznych 

zespołu   X    X 

sesje rodzinne       X 

program dla DDA X       

program dla ofiar przemocy X       

program dla sprawców przemocy X       
program dla osób z uzależnieniem 

innym niż alkohol      X 

prowadzenie dokumentacji medycznej      X 

 

Pozostałe informacje: 

 

Stażysta sporządza pisemne sprawozdania z zajęć, w których uczestniczył, 

które omawia z opiekunem stażu, na zebraniu klinicznym czy też z 

kierownikiem stażu. 

 

 


