„Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020”

ZAPROSZENIE
Studio Profilaktyki Społecznej oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych mają zaszczyt zaprosić na ogólnopolskie szkolenie
Pt.

„Prawne i psychologiczne aspekty procedury
zobowiązania do leczenia odwykowego w praktyce
gminnych komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych”
Miejsce : Hotel City SM Business & SPA***,
ul. Gajowa 16, 30-426 Kraków
Program szkolenia ma na celu po pierwsze podniesienie kompetencji członków gminnych komisji
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz pełnomocników/koordynatorów ds. profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o wypełnienie i przesłanie do SPS załączonego
formularza zgłoszeniowego mailem lub faksem. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność
zgłoszeń. Zgłoszenia na szkolenie przyjmują:
Agnieszka Dudek – kierownik@sps.org.pl tel. 660 675 194 Koordynator szkolenia
Aneta Udalska - sps@sps.org.pl tel. 604 250 422 Specjalista ds. rekrutacji
Przewidujemy uczestnictwo nie więcej niż dwóch osób z jednej gminy. Zastrzegamy sobie prawo do
zakończenia naboru przed wyznaczonym terminem jeśli będzie duża liczba zgłoszeń. Osoby wpisane na
listę uczestników otrzymają mailowe potwierdzenie swojego udziału
Szkolenie dotyczy gmin, których dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych nie przekroczyły 100 000 zł.

„Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020”

Program
SZKOLENIA DLA CZŁONKÓW GMINNYCH KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH Z GMIN O NAJNIŻSZYCH DOCHODACH Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
ALKOHOLU:
„Prawne i psychologiczne aspekty procedury zobowiązania do leczenia odwykowego w
praktyce gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych”
Miejsce : Hotel City SM Business & SPA***,
ul. Gajowa 16, 30-426 Kraków
Termin: 2-4 września 2020
Dzień pierwszy 02.09.2020 (środa)
12.30 – obiad
13.30 – rozpoczęcie szkolenia i omówienie programu - Kierownik szkolenia – dr Anna Przenzak
13.30 – 15.45 – Prawne aspekty procedury zobowiązania do leczenia odwykowego – Kama Dąbrowska (3
godz. dydaktyczne)
15.45 – 16.15 – przerwa
16.15 – 17.45 – wykład Dialog motywujący jako skuteczna metoda motywowania do leczenia
odwykowego – założenia i zastosowanie dr Anna Przenzak (2 godz.)
18.00 – kolacja
Drugi dzień 03.09.2020 (czwartek)
08.00 – śniadanie
09.00 – 10.30 – Podstawowe procesy i techniki Dialogu Motywującego wykład Aleksandra Szołdra-Kobus
(2 godz.)
10.30 – 11.00 – przerwa
11.00 – 12.30 – Gminna komisja jako strona postępowania sądowego – sądowa praktyka procedury Sylwester Lewandowski wykład (2 godz.)
12.30 – 12.45 – przerwa
12.45 – 14.15 – Wydobywanie i wzmacniania motywacji klientów – praca nad ambiwalencją Jolanta
Celebucka wykład (2 godz.)
14.15 – 15.30 – obiad
15.30 – 17.00 – warsztaty cz. I Rozmowa z osobą uzależnioną od alkoholu w ramach procedury
zobowiązania do leczenia odwykowego (2 godz.) – Budowanie relacji z klientem zgodnie z
metodami i zasadami dialogu motywującego – prowadzący: Anna Przenzak, Aleksandra Szołdra, Jarek
Banaszak, Jolanta Celebucka
Cel warsztatów, zawartość merytoryczna - główne treści:
1. Poznanie zasad skutecznego motywowania i zwiększenie umiejętności budowania relacji
z klientem gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
2. Zwiększenie umiejętności prowadzenia rozmowy z wykorzystaniem dialogu motywującego
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1.

Podstawowe metody pracy tzw. wiosła dialogu motywującego: pytania otwarte, odzwierciedlenia,
dowartościowania, podsumowania.
2. Zasady Dialogu motywującego: wyrażanie empatii,rozwijanie rozbieżności, wspieranie poczucia
sprawczości, podążanie za oporem;
Podczas warsztatów zostanie zaprezentowany filmowy przykład rozmowy z osobą uzależnioną od alkoholu
na podstawie filmu przygotowanego przez PARPA - ok 20 minut. Film pokazuje pierwszą rozmowę GKRPA z
osobą uzależnioną.
17.00 – 17.15 – przerwa
17.15 – 18.45 – warsztaty cz.II (2 godz.) Rozmowa z osobą uzależnioną od alkoholu
w ramach procedury zobowiązania do leczenia odwykowego (2 godz.) – Radzenie sobie
z oporem klienta – trudna rozmowa – prowadzący: Anna Przenzak, Aleksandra Szołdra, Jarek Banaszak,
Jolanta Celebucka
19.00 – kolacja

Trzeci dzień 04.09.2020 (piątek)
09.00 – 11.15 - warsztaty cz.III (3 godz.) Rozmowa z osobą uzależnioną od alkoholu
w ramach procedury zobowiązania do leczenia odwykowego (2 godz.) – Edukowanie klienta zgodnie z
zasadami dialogu motywującego– prowadzący: Anna Przenzak, Aleksandra Szołdra, Jarek Banaszak, Jolanta
Celebucka
11.15 – 11.30 – przerwa
11.30 – 13.00 – warsztaty cz. IV (2 godz.) Rozmowa z rodziną osoby uzależnionej od alkoholu w ramach
procedury zobowiązania do leczenia odwykowego (2 godz.) – Rozmowa z osobą tzw. wspoluzależnioną –
prowadzący: Anna Przenzak, Aleksandra Szołdra, Jarek Banaszak, Jolanta Celebucka
13.00 - zakończenie szkolenia
13.15 – obiad
Sumaryczna liczba godzin dydaktycznych szkolenia – 20
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 szkolenia
Aneta Udalska - sps@sps.org.pl tel. 604 250 4222 Specjalista ds. rekrutacji
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU
„Prawne i psychologiczne aspekty procedury zobowiązania do leczenia odwykowego w
praktyce gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych”
TERMIN I MIEJSCE: 2-4.09.2020r. Hotel City SM Business & SPA***
ul. Gajowa 16,
30-426 Kraków, www.hotelcity.pl
L.p.

Imię i nazwisko

Nazwa Jednostki

(dane prosimy wpisywać drukowanymi literami)

ADRES E-MAIL: _________________________________________ TELEFON KONTAKTOWY _________________________________________

Oświadczam, że dochody gminy z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych nie przekroczyły 100 000 zł.
Dochody mojej gminy mieszczą się w jednym z poniższych przedziałów:






Do 25 000 zł
25 000 zł - 50 000 zł
50 000 zł – 75 000 zł
75 000 zł – 100 000 zł

Data ……………..

Czytelny podpis……………………………
Pieczęć i podpis Zgłaszającego oraz Instytucji zgłaszającej ______________________________________

W ramach szkolenia uczestnicy mają bezpłatnie 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 szkoleniu sygnowane przez Państwową Agencję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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 15.08.2020r.
Agnieszka Dudek – kierownik@sps.org.pl tel. 660 675 194 Koordynator szkolenia

Aneta Udalska - sps@sps.org.pl tel. 604 250 422 Specjalista ds. rekrutacji
Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z potwierdzeniem udziału w szkoleniu

