ETOH Fundacja rozwoju profilaktyki, edukacji i terapii problemów alkoholowych serdecznie
zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu profilaktyki uzależnień
i przeciwdziałania przemocy w rodzinie skierowanych do osób pracujących na terenie
województwa mazowieckiego :


osób zawodowo zajmujący się profilaktyką uzależnień;



członków lub kandydatów na członków gminnych komisji rozwiązywania
problemów alkoholowych;



przedstawiciele instytucji/organizacji, którzy działają na rzecz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie;

które rozpoczną się już w październiku 2020 roku! Nabór trwa!!!

Zakres tematyczny:


Szkolenie pn. „Praktyczne aspekty działania GKRPA”

wraz

z obsługą logistyczną - w łącznym wymiarze 44 godzin dydaktycznych realizowanych
w trakcie dwóch zjazdów, w następujących terminach:
I sesja 12 - 14 października 2020 r.
II sesja 28 - 30 października 2020 r.


Szkolenie pn. „Lokalne programy profilaktyki uzależnień ze
szczególnym

uwzględnieniem

rekomendowanych”

informacji

o

programach

wraz z obsługą logistyczną - w łącznym wymiarze 44

godzin dydaktycznych realizowanych w trakcie dwóch zjazdów, w następujących
terminach:
I sesja 19 - 21 października 2020 r.
II sesja 2 - 4 listopada 2020 r.

 Szkolenie pn. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
z problemem alkoholowym” wraz z obsługą logistyczną - 30
godzin dydaktycznych
o w Warszawie:
I sesja 26 - 27 października 2020 r.
II sesja 9 - 10 listopada 2020 r.
o w Soczewce:
I sesja 19 - 20 października 2020 r.
II sesja 5 - 6 listopada 2020 r.

Szkolenia są finansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego –
Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej przeznaczonych na realizację Wojewódzkiego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2016-2020.
Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Uczestnicy mają zapewnione: materiały dydaktyczne,
zajęcia edukacyjne, pełne wyżywienie wraz z przerwami kawowymi, noclegi w pokojach z
łazienkami, bezpłatny parking. Koszty dojazdu pokrywają uczestnicy.
Liczba miejsc ograniczona!

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie:
www.etoh.edu.pl
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Centrum Edukacyjnym Profilaktyki
Problemowej Fundacji ETOH :
e-mail: profilaktyka@etoh.edu.pl ; tel. 22/836 80 89, tel. 22/439 03 11,

