Zapraszamy Państwa do udziału w 21-godzinnym kursie pt.:

„Rozwiązywanie problemów alkoholowych,
przeciwdziałanie narkomanii oraz przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie jako zadanie własne samorządu
gminnego- w kierunku profesjonalizacji działań”
Termin:

22-25 listopada 2020 r. (od niedzieli do środy - 4 dni) w Bukowinie Tatrzańskiej
Miejsce:

Centrum Rekreacji i Biznesu „Grand Stasinda”
ul. Karpęciny 5a, 34-530 Bukowina Tatrzańska
https://www.grandstasinda.pl
Hotel „Grand Stasinda” położony jest w bajecznym otoczeniu Tatr, nieopodal trasy na Łysą Polanę.
W cenie szkolenia nieograniczony dostęp do Strefy Welness&Spa (nowoczesny basen, sauny, jacuzzi, grota
solna)

Odbiorcy:
Program został przygotowany w szczególności dla przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin, w tym
Wójtów/Burmistrzów/Prezydentów, członków i przewodniczących Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych (GKRPA), Pełnomocników ds. Rpa, Przewodniczących i członków Zespołów Interdyscyplinarnych ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, kierowników OPS, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, policjantów,
strażników miejskich, przedstawicieli służby zdrowia, dyrektorów i pedagogów szkolnych, pracowników punktów
konsultacyjnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką kursu i chcących podnieść ́ swoje kwalifikacje w tym
zakresie.

ZAŚWIADCZENIE:

Uczestnicy otrzymują̨ dwa dokumenty: zaświadczenie o ukończeniu 21 godzinnego kursu zgodne z wymogami MEN**
oraz certyfikat wystawiony przez Studio Profilaktyki Społecznej, jako Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego,
poświadczający ukończenie kursu, sygnowany przez Wykładowców, z zakresu profilaktyki i rpa, w oparciu o wymóg art. 41 ust.
4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości (wymóg odbycia przeszkolenia przez członków KRPA), z zakresu przeciwdziałania narkomanii
w oparciu o wymóg art. 10 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, oraz z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w
oparciu o art. 6 ust. 2 ustawy z o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – na druku Studia Profilaktyki Społecznej Sp. z o.o.,

CENA KURSU I INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Koszt uczestnictwa 1 osoby w całym kursie:* 1490 zł od osoby.
* do podanej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w kursie jest finansowane ze środków publicznych. W
przeciwnym razie do powyższych cen zostanie doliczony podatek w wysokości 23%.

Cena obejmuje:
– uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, opieka logistyczna organizatora na miejscu,
– zaświadczenie o ukończeniu 21 godzinnego kursu zgodne z wymogami MEN** oraz certyfikat
wystawiony przez Studio Profilaktyki Społecznej, jako Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego,
poświadczający ukończenie kursu, sygnowany przez Wykładowców, z zakresu profilaktyki i rpa, w
oparciu o wymóg art. 41 ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości (wymóg odbycia przeszkolenia przez
członków KRPA), z zakresu przeciwdziałania narkomanii w oparciu o wymóg art. 10 ust. 1 ustawy o
przeciwdziałaniu narkomanii, oraz z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w oparciu o art. 6
ust. 2 ustawy z o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – na druku Studia Profilaktyki Społecznej Sp. z o.o.,
– zakwaterowanie wraz z wyżywieniem – 3 noclegi ze śniadaniem, (pokoje 2-4 osobowe). Pokoje 1 osobowedodatkowo płatne. 3 obiady, 2 kolacje, wycieczka piesza z przewodnikiem. Dojazd we własnym zakresie.
Parking bezpłatny.
- W cenie szkolenia nieograniczony dostęp do Strefy Welness&Spa (nowoczesny basen, sauny, jacuzzi, grota
solna)
Termin i godziny zajęć: 22-25.11.2020 r. w Bukowinie Tatrzańskiej
Miejsce zajęć: Hotel Grand Stasinda, ul. Karpęciny 5a, 34-530 Bukowina Tatrzańska,
https://www.grandstasinda.pl
** Warunki zaliczenia kursu. Formą zaliczenia kursu jest przynajmniej 75% obecności na zajęciach szkoleniowych. Podstawą do sporządzenia protokołu
zaliczenia jest imienna lista obecności podpisywana każdorazowo przez słuchacza. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje „Zaświadczenie o ukończeniu
kursu” wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w
formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

„Rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie
narkomanii oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie jako
zadanie własne samorządu gminnego- w kierunku profesjonalizacji
działań”
22.11.2020r. (niedziela)
DZIEŃ PIERWSZY
Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia od godz. 15.00
w Centrum Rekreacji i Biznesu „Grand Stasinda”

23.11.2020 r. (poniedziałek)
DZIEŃ DRUGI
07.00-09.00 Śniadanie (13.00-14.00 Obiad)
09.00 Powitanie, rozpoczęcie kursu:
09.00-15.30
Polityka lokalna w zakresie przeciwdziałania narkomanii
1. Wprowadzenie - epidemiologia używania środków odurzających, substancji psychotropowych i
nowych substancji psychoaktywnych
2. Czynniki ryzyka i czynniki chroniące używania substancji psychoaktywnych, ich .nadużywania i
rozwoju uzależnienia – wskazania dla działań profilaktycznych na szczeblu lokalnym
- omówienie czynników ryzyka i czynników chroniących
- prezentacja wyników badań na temat skutecznych działań i strategii profilaktycznych
- wskazanie rekomendowanych kierunków działań dla Gminnych Programów Przeciwdziałania
Narkomanii i Gminnych Programów Przeciwdziałania Uzależnieniom.
3. Miejsce Bazy programów rekomendowanych (Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii,
PARPA, Instytut Psychiatrii i Neurologii i Ośrodek Rozwoju Edukacji) w lokalnej polityce
przeciwdziałania używaniu substancji i uzależnieniu od nich
- ograniczenia i możliwości wykorzystania Bazy
- prezentacja najciekawszych programów z Bazy.
4. Rekomendacje dla działań podejmowanych na szczeblu lokalnym w zakresie przeciwdziałania
używania przetworów konopi i uzależnieniu
- czy używanie konopi może być szkodliwe i prowadzić do poważnych szkód zdrowotnych
- dane na temat rozpowszechnienia używania konopi i problemowego wzoru używania
- skuteczne podejścia profilaktyczne i lecznicze wobec osób używających konopi i
uzależnionych od nich, wnioski z badań
- leczyć zamiast karać, możliwości wynikające z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii
5. Polityki narkotykowe w wybranych krajach – czy samorząd lokalny może czerpać z doświadczeń
innych krajów w realizacji lokalnej polityki antynarkotykowej ?
- legalizacja, dekryminalizacja, depenalizacja a karanie za posiadanie niewielkich ilości na
własny użytek
- omówienie wybranych polityk narkotykowych i praktycznych rozwiązań.

6. Wpływ epidemii COVID 19 na dostęp do świadczeń w zakresie profilaktyki, leczenia, ograniczania
szkód zdrowotnych
- prezentacja wyników badań z Polski i Europy.
Od 15.30 Odpowiedzi na pytania i konsultacje indywidualne z Wykładowcą
15:30–19:00 Czas wolny. Dla zainteresowanych piesza wycieczka z przewodnikiem
Od 19:30 Kolacja

24.11.2020. (wtorek)
DZIEŃ TRZECI
07.00-09.00 Śniadanie (13.00-14.00 Obiad)
09.00-15.30
Lepiej rozumieć uzależnienie, żeby lepiej pomagać uzależnionym i ich rodzinom – aktualne
podejście do leczenia osób uzależnionych i ich rodzin.
1.Przegląd koncepcji psychologicznych, biologicznych i społecznych czyli dlaczego niektórzy ludzie
uzależniają się od
alkoholu
2.Rodzaje zaburzeń związanych z używaniem alkoholu
3.Zmiany w klasyfikacjach diagnostycznych zaburzeń wynikających z używania alkoholu –dlaczego w
klasyfikacji DSM
V nie ma diagnozy uzależnienia
4.Abstynencja, ograniczenie picia czy redukcja szkód –aktualne podejście w leczeniu uzależnienia od
alkoholu
5.Czy mamy lekarstwo na uzależnienie?
6.Czy zdarzają się samowyleczenia?
7.Opieka krocząca w leczeniu zaburzeń wynikających z używania alkoholu
8. Pomoc przez Internet i aplikacje telefoniczne
8. Rodzina z problemem alkoholowym i współuzależnienie – przegląd opisów klinicznych i teoretycznych
oraz ich
ograniczenia
9.Terapia par w procesie zdrowienia w uzależnieniu
10. Motywowanie do leczenia w oparciu o fazy gotowości do zmiany czyli dlaczego osoby uzależnione nie
chcą się
leczyć?
11. Zadania gminnego programu w zakresie zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i
rehabilitacyjnej dla
osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin
Od 15.30 Odpowiedzi na pytania i konsultacje indywidualne
15:30–19:00 Czas wolny.
Od 19:30 kolacja

25.11.2020 r. (środa)
DZIEŃ CZWARTY
7.00– 9.00 Śniadanie (Wykwaterowanie z pokoi do godziny 11.00 i złożenie bagaży w bagażowni hotelu)
9.00-13.30
PROCEDURA „NIEBIESKIE KARTY” W PRAKTYCE
1. Zjawisko przemocy w rodzinie oraz sytuacja psychologiczna osób doświadczających
przemocy, zachowania osób stosujących przemoc i możliwość pomocy:
§ definicja przemocy w rodzinie, rodzaje przemocy w rodzinie, skala zjawiska, cykle przemocy w
rodzinie, czynniki ryzyka w tym szczególnie: płeć, wiek, stan zdrowia;
§ omówienie przepisów karnych, kategorii przestępstw, do których najczęściej dochodzi w rodzinie;
§ możliwości pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie w tym zakaz kontaktów, nakaz
opuszczenia miejsca zamieszkania.
2. Etapy pracy z osobą doświadczającą przemocy w rodzinie oraz z osobą stosującą przemoc
w rodzinie:
§ diagnoza sytuacji i stopnia zagrożenia;
§ diagnoza potrzeb członków rodziny z problemem przemocy – w tym osób doznających przemocy,
dzieci krzywdzonych, osób stosujących przemoc;
§ udzielanie wsparcia i pomocy psychologicznej;
§ rozmowa z osobą doświadczającą przemocy, rozmowa z osobą stosującą przemoc;
3. Przemoc w rodzinie wobec dziecka oraz osób starszych i niepełnosprawnych:
§ diagnoza sytuacji dziecka/osoby starszej/osoby niepełnosprawnej
§ dziecko jako świadek przemocy;
§ pomoc psychologiczno-pedagogiczna i prawna dziecku krzywdzonemu;
§ procedury zabezpieczenia dziecka w oparciu o lokalne praktyki i procedury;
§ szczególne potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych w obszarze bezpieczeństwa oraz pomocy
socjalnej, prawnej i psychologicznej.
4. Współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych:
§ uprawnienia, kompetencje, zadania poszczególnych służb;
§ powoływanie i metodyka pracy grupy roboczej;
§ czynniki wpływające na podniesienie skuteczności pomocy dla osób doświadczających przemocy
w rodzinie;
§ realizacja procedury „Niebieskie Karty”.
13.30 Wręczenie certyfikatów ukończenia kursu
Od 13.30 Obiad

......................................................... data

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

NAZWA FORMY DOSKONALENIA: „Rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii oraz przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie jako zadanie własne samorządu gminnego- w kierunku profesjonalizacji działań”
TERMIN I MIEJSCE: 22-25.11.2020r. - Hotel Grand Stasinda, ul. Karpęciny 5a, 34-530 Bukowina Tatrzańska,
https://www.grandstasinda.pl
1.

Imię/imiona i nazwisko
Telefon komórkowy
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
PESEL uczestnika

e-mail
Województwo
Miejsce pracy
Zajmowane stanowisko

2.

Imię/imiona i nazwisko
Telefon komórkowy
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
PESEL uczestnika

e-mail
Województwo
Miejsce pracy
Zajmowane stanowisko

3.

Imię/imiona i nazwisko
Telefon komórkowy
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
PESEL uczestnika

e-mail
Województwo
Miejsce pracy
Zajmowane stanowisko

4.

Imię/imiona i nazwisko
Telefon komórkowy
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
PESEL uczestnika

e-mail
Województwo
Miejsce pracy
Zajmowane stanowisko

5.

Imię/imiona i nazwisko
Telefon komórkowy
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
PESEL uczestnika

e-mail
Województwo
Miejsce pracy
Zajmowane stanowisko

Koszt uczestnictwa 1 osoby: 1490 zł* od osoby.
*do podanej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w kursie jest finansowane ze środków
publicznych. W przeciwnym razie do powyższych cen zostanie doliczony podatek w wysokości 23%
Cena obejmuje:
– uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, opieka logistyczna organizatora,
– z zakresu profilaktyki i rpa, w oparciu o wymóg art. 41 ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości (wymóg odbycia
przeszkolenia przez członków KRPA), z zakresu przeciwdziałania narkomanii w oparciu o wymóg art. 10 ust. 1 ustawy o
przeciwdziałaniu narkomanii, oraz z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w oparciu o art. 6 ust. 2 ustawy z o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – na druku Studia Profilaktyki Społecznej Sp. z o.o.,
– zakwaterowanie wraz z wyżywieniem – 3 noclegi ze śniadaniem, (pokoje 2-4 osobowe). Pokoje 1 osobowe- dodatkowo płatne.
3 obiady, 2 kolacje, serwis kawowy, wycieczka z przewodnikiem. Dojazd we własnym zakresie. Parking bezpłatny.
- W cenie szkolenia nieograniczony dostęp do Strefy Welness&Spa (nowoczesny basen, sauny, jacuzzi, grota solna)

Fakturę VAT proszę wystawić na:
NABYWCA:________________________________________ ADRES: ____________________________________________ NIP: ___________________________

ODBIORCA:______________________________________ ADRES: _____________________________________________ NIP: ___________________________
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Suprema Lex CSKiS oraz Studio Profilaktyki Społecznej Sp. z o.o. dla potrzeb zgłoszonego
uczestnictwa w konferencji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. .883). Wyrażam zgodę na
otrzymywanie informacji o kursach, szkoleniach i usługach firmy Suprema Lex CSKiS oraz Studio Profilaktyki Społecznej Sp. z o.o. w rozumieniu ust. z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres e-mail. Dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim.

Data ___________________________________

Podpis uczestnika_______________________________________

Pieczęć i podpis Zgłaszającego oraz Instytucji zgłaszającej ________________________________________________________

Oświadczam, iż środki wydatkowane na w/w kurs pochodzą w co najmniej 70% ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

Pieczęć i podpis Zgłaszającego oraz Instytucji zgłaszającej ______________________________________
Kartę zgłoszenia prosimy przesłać faksem: tel./fax: 12 636-92-85 lub fax.: 12 626-94-40 do dnia 13.11.2020r.
Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z potwierdzeniem udziału w szkoleniu i akceptacją regulaminu szkoleń dostępnego na
stronie ww.sps.org.pl
Uwaga! Dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
Należność za udział w szkoleniu należy przesłać do dnia 06.11.2020 r. na konto:

Studio Profilaktyki Społecznej Sp. z o.o.
BNP Paribas Bank Polska S. A. II O/ Kraków, nr rachunku 25 1600 1198 1892 4770 1000 0001
Ważne! W przypadku rezygnacji ze szkolenia w formie pisemnej (faksem) po terminie 30.10.2020r. instytucja lub osoba
zgłaszająca rezygnację ponosi 50% kosztów kwoty szkolenia, - niezależnie od powodów rezygnacji a w przypadku rezygnacji
po terminie 06.11.2020 r. instytucja lub osoba zgłaszająca rezygnację ponosi - 100% kosztów kwoty szkolenia, niezależnie
od powodów rezygnacji.
Uwaga! Osoby zgłoszone w ramach cen promocyjnych mogą wycofać się do 7 dni od wysłania zgłoszenia!

