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ZAPROSZENIE  

Studio Profilaktyki Społecznej oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych mają zaszczyt zaprosić do udziału w: 

Szkolenie doskonalące umiejętności terapeutów uzależnień  
w zakresie prowadzenia terapii par i rodzin z problemem alkoholowym 

TERMINY  DO WYBORU 
 

24-27.05.2021r.  
14-17.06.2021r.  

28.06-01.07.2021r.  
 

MIEJSCA SZKOLEŃ: 
   Hotel Novotel Kraków City West****   

ul. Armii Krajowej 11, 30-150 Kraków 
 
 
Szanowni Państwo, 
 
Pragniemy ponownie zaprosić Państwa do udziału w  bezpłatnym szkoleniu i przedstawić jego cele. 
Wskazane jest, aby poszerzyć ofertę leczenia o pracę z partnerami/rodzinami osób będących w terapii 
uzależnienia,   co zwiększy efektywność terapii uzależnienia i stworzy  szanse na lepsze funkcjonowanie 
pary/rodziny jako całości. Mając na uwadze powyższe przygotowaliśmy propozycje szkoleń, które 
poszerzą wiedzę i dadzą narzędzia do pracy z parami.  

Celami projektu  są: 

1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy konsultacyjnej i terapeutycznej z parą oraz 
rodziną z problemem uzależnień. 
2. Wprowadzenie do rozumienia systemowego zjawisk zachodzących w rodzinie. 
3. Usystematyzowanie wiedzy na temat metod pracy terapeutycznej z parą i rodziną, takich jak: 
neutralność, pytania cyrkularne, wzmacnianie zasobów do dokonywania zmian itp. 
4. Zapoznanie z zasadami konsultacji oraz krótkoterminowej pracy z parami oraz rodzinami. 
5. Ćwiczenie przedstawionych metod pracy z parami i rodzinami.  
6. Ćwiczenia symulacyjne z parami i rodzinami.  
7. Nabycie umiejętności pracy z parą we wczesnym okresie zdrowienia z uzależnienia. 
8. Poszerzenie oferty terapeutycznej placówek leczenia uzależnień 
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Na szkoleniu będą stosowane różne formy pracy: wykłady, seminaria, warsztaty, analizy przypadków, 
prezentacja nagrań filmowych. Program szkolenia obejmuje 30 godzin szkoleniowych (11 sesji), w tym 
10h wykładu,  5h seminarium warsztatowe, 15h warsztatu.  

Liczymy na to, że szkolenie będzie mogło być zrealizowane stacjonarnie całościowo wraz z wykładami 
zachowując wytyczne reżimu sanitarnego. 

Śniadania, obiady i kolacje będą serwowane w hotelu zgodnie z obwiązującymi przepisami prawnymi  w 
czasie  realizacji szkolenia, natomiast  podczas przerw kawowych istnieje możliwość zamówienia kawy i 
słodkich przekąsek do pokoju.  Hotel jest 4 gwiazdkowy, pokoje są komfortowe i zapewniają bardzo 
dobre warunki do pracy jak i do odpoczynku po pracy.  

ADRESAT: 

Adresatami szkolenia są specjaliści psychoterapii uzależnień, psychoterapeuci, osoby w trakcie szkolenia 
w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień i psychoterapii, psycholodzy; pracujący lub planujący 
rozpocząć pracę z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin; w pierwszej kolejności udzielający 
świadczeń zdrowotnych w placówkach leczenia uzależnienia od alkoholu.  

PROFILAKTYKA COVID: 

Wszyscy otrzymają środki ochrony osobistej, czyli komplet maseczek na czas pobytu w hotelu oraz 
ogólnie dostępne środki do dezynfekcji. Podczas meldunku w hotelu nasz organizator, posiadający 
aktualny negatywny wynik testu na obecność COVID, rozda Państwu materiały edukacyjne, a przy 
wymeldowaniu ostatniego dnia, zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu. Ponadto wszyscy uczestnicy 
otrzymają przed rozpoczęciem szkolenia oświadczenie RODO oraz ankietę epidemiologiczną - jest to 
związane z pobytem w hotelu.  

W sprawie zapisu na szkolenia zapraszamy do kontaktu: 

Agnieszka Dudek – kierownik@sps.org.pl tel. 660 675 194 Koordynator szkoleń 

Aneta Udalska -  sps@sps.org.pl  tel.  604 250 422   Specjalista ds. rekrutacji 
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HARMONOGRAM SZKOLENIA 

Szkolenie doskonalące umiejętności terapeutów uzależnień  
w zakresie prowadzenia terapii par i rodzin z problemem alkoholowym 

 
TERMINY  DO WYBORU 

 
24-27.05.2021r.  
14-17.06.2021r.  

28.06-01.07.2021r.  
 

MIEJSCA SZKOLEŃ: 
   Hotel Novotel Kraków City West****   

ul. Armii Krajowej 11, 30-150 Kraków 
 
 

Dzień	przyjazdu		
	

Rejestracja uczestników 
Kolacja 
	
Dzień	pierwszy	–		11	godzin	szkoleniowych	
	
7.30	–	8.45	Śniadanie	
	
9.00	–	11.15		(3h)	-	Sesja	1.	
„Spotkanie	wprowadzające	–	omówienie	doświadczeń	uczestników	w	zakresie	kontaktu	z	
parą	i	rodziną”	-	seminarium	(1h)	
„Podejście	systemowe	w	pracy	z	parą/rodziną”		-	wykład	(2h):.		
	
11.15	–	11.30		Przerwa		
	
11.30	–	13.45	(3h)	-	Sesja	2.	
„Techniki	pracy	z	parą	i	rodziną	–	ćwiczenie	umiejętności”	–	warsztat	
	
13.45-	14.45	Przerwa	obiadowa		
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14.45-17.00	(3h)		-	Sesja	3.	
„Pierwszy	kontakt	z	rodziną/	parą	–	omówienie	doświadczenia”	-	warsztat.	
17.00	–	17.15	Przerwa	
	
17.15-18.45	(2h)	-	Sesja	4.	
„Cykle	rozwoju	rodziny”	-	wykład	(1h):.		
„Analiza	źródeł	kryzysów	w	poszczególnych	etapach	rozwoju	rodziny”	-	seminarium	(1h)	
	
19.00-20.00	kolacja	
	
Dzień	drugi	–		12	godzin	szkoleniowych	
	
8.00	-	11.00	(4h)		-	Sesja	5.	
„Przystosowanie	rodziny	w	procesie	rozwoju	uzależnienia”	-	wykład	(2h)		
„Kwalifikowanie	do	różnych	form	pomocy	rodzinom	i	parom	w	lecznictwie	uzależnień”	-	
warsztat	(2h).		
	
11.00	–	11.30	Przerwa		
	
11.30	–	13.45	(3h)	Sesja	6.	
„Kontynuacja	ćwiczeń	wokół	technik	pracy	z	parą	i	rodziną	oraz	rozumienia	zjawisk	w	
rodzinie”	-warsztat	(3h)	
	
13.45	–	14.45	Przerwa	obiadowa		
	
14.45-17.00		(3h)	-	Sesja	7.	
„Wprowadzenie	do	pracy	z	genogramem”	-	wykład	(1h)	
„Praca	z	genogramem	–	ćwiczenia	w	małych	grupach”	-	warsztat	(2h)		
	
17.00	–	17.15	Przerwa	
	
17.15-18.45	(2h)		-	Sesja	8.	
„Rozwijanie	umiejętności	z	parą	i	rodziną”	-	seminarium	(2h)	
	
19.00-20.00	kolacja	
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Dzień	trzeci	–	7	godzin	
8.00	–	10.15	(3h)	-	Sesja	9.			
„Krótkoterminowe	formy	pracy	z	parą”	-	wykłady	(2h)	
„Kwalifikowanie	do	krótkoterminowych	form	terapii	par	i/lub	rodzin”	-	warsztat	(1h)	
	
10.15	–	10.30	Przerwa	
	
10.30	-12.45	(3h)		-	Sesja	10.	
„Długoterminowe	formy	pracy	z	parą”	-	wykład	(2h)		
„Kwalifikowanie	do	długoterminowych	form	terapii	par	i/lub	rodzin”	-	warsztat	(1h)		
	
12.24	–	13.00	Przerwa		
	
13.00-13.45	(1h)	-	Sesja	11.	
„Podsumowanie	szkolenia	i	ewaluacja”	-	seminarium		
Wydanie	zaświadczeń	o	ukończeniu	szkolenia 

 
 
 

Prowadzący szkolenie: 
Barbara Bętkowska-Korpała  
Krzysztof Gąsior 
Jolanta Ryniak 
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU 

Szkolenie doskonalące umiejętności terapeutów uzależnień  
w zakresie prowadzenia terapii par i rodzin z problemem alkoholowym 

TERMIN I MIEJSCE:   (proszę zaznaczyć krzyżykiem wybrany termin)  
 
           24-27.05.2021r. Hotel Novotel Kraków City West****   
                                     ul. Armii Krajowej 11, 30-150 Kraków 
 
          14-17.06.2021r.. Hotel Novotel Kraków City West****   
                                     ul. Armii Krajowej 11, 30-150 Kraków 
 
          28.06-01.07.2021r.. Hotel Novotel Kraków City West****   
                                     ul. Armii Krajowej 11, 30-150 Kraków 
 
L.p. Imię i nazwisko  

(dane prosimy wpisywać drukowanymi literami) 
Nazwa Jednostki 

   
   

 
Data ……………..   Czytelny podpis uczestnika ………………………………… 
 
ADRES E-MAIL:_______________________________________________   
TELEFON KONTAKTOWY __________________________ 

W ramach szkolenia uczestnicy mają zapewnione: zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe 
oraz całodzienne wyżywienie, w tym przerwy kawowe i noclegi w pokojach jednoosobowych. 

 Nie pokrywamy kosztów dojazdu. Uczestnicy dostaną zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu  

Data ……………..     Czytelny podpis………………………………… 
  Pieczęć i podpis Zgłaszającego oraz Instytucji zgłaszającej                

 
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 15.05.2021r. 
 

Agnieszka Dudek – kierownik@sps.org.pl tel. 660 675 194 Koordynator szkoleń 

                    Aneta Udalska -  sps@sps.org.pl  tel.  604 250 422   Specjalista ds. rekrutacji 

Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z potwierdzeniem udziału w szkoleniu 

  


