
INFORMACJE O OŚRODKU STAŻOWYM 

Nazwa  i adres ośrodka: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i 

Współuzależnienia 

37-464 Stalowa Wola, ul. Dąbrowskiego 7 

Telefon kontaktowy: 15 844 86 16, 15 844 88 08 

e-mail: terapia-stalowa-wola@wp.pl 

Kierownik placówki: Sławomir Grab 

Kierownik stażu: Sławomir Grab 

Opiekunowie stażu: 1. Małgorzata Peszt - Lesiczka 

2. Justyna Dunal - Strojewska 

3. Jerzy  Rak 

4. Magdalena Turza - Krajewska 

 

Typ placówki stażowej 

 

oddział całodobowy    

Ilość godzin udziału stażysty w 

zajęciach w ciągu 1 dnia 

minimalnie:  6 godz. (zajęcia grupowe) 
maksymalnie:  8 godz. (  zajęcia grupowe + sesja indywidualna) 

Warunki przyjęcia na staż: Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora PARPA z dnia 28.12.2012 r 
 

Sposób organizacji stażu 1. Termin stażu uzgodnić można telefonicznie lub mailowo 

2. Stażysta wypełnia  pisemne zgłoszenie na formularzu 

wysyłanym przez ośrodek 

3. Stażysta otrzymuje  przed rozpoczęciem stażu  zaproszenie w 

formie pisemnej.  

4. Staż trwa 12 dni. Rozpoczyna się w poniedziałek o godz. 8.30, 

a kończy się w piątek lub sobotę tygodnia następnego. 

Wymagana jest codzienna obecność za wyjątkiem niedzieli 

(zajęcia w niedzielę są opcjonalne, jeśli stażysta chce 

zakończyć swój staż w piątek). 

5. Staż nie może być dzielony (np. 2 x 6 dni) 

6. Stażysta zapoznawany jest przez opiekuna z programem stażu  

i przedstawia się na społeczności. 

7. W ciągu pierwszego tygodnia  stażysta uczestniczy w 

zajęciach prowadzonych przez terapeutów, w tym  

przynajmniej trzykrotnie z opiekunem stażu. 

8. W drugim tygodniu stażysta prowadzi zajęcia w obecności 

opiekuna stażu 

9. W drugim tygodniu stażysta prezentuje na zebraniu 

klinicznym prowadzoną przez siebie grupę oraz omawia  w 

obecności  opiekuna   stażu, wybranego z grupy pacjenta 

 

Warunki zaliczenia stażu 

 

1. Spełnienie warunków formalnych zgodnie z zarządzeniem 

Dyrektora PARPA z dnia 28.12.2012 



2. Diagnoza  nozologiczna i problemowa pacjenta w kontakcie 

indywidualnym 

3. Samodzielne przeprowadzenie co najmniej  czterech  sesji 

terapii grupowej w obecności SPU 

4. Prezentacja na zebraniu klinicznym prowadzonej  przez siebie 

grupy z analizą elementów procesu grupowego 

5. Omówienie  z opiekunem   stażu, wybranego z grupy pacjenta 

pod kątem rozumienia pacjenta na tle grupy oraz rozumienia 

jego problemów wraz z propozycją strategii terapeutycznej. 

Możliwość zakwaterowania w 

ośrodku stażowym 

Tak      

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 
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: 

 

 

 

 

 


