
                       
 

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych 
 

 

 

ZAPROSZENIE  

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

„Szkolenia w zakresie realizowania programów ograniczania picia z 

wykorzystaniem platformy internetowej e-pop jako narzędzia wspomagającego 

zmianę zachowania” 

TERMINY  DO WYBORU: 
 

26-27.08.2021r.  
02–03.09.2021r.   

 
MIEJSCE SZKOLEŃ: 

   Hotel Novotel Kraków City West****   
ul. Armii Krajowej 11, 30-150 Kraków 

 
 
Szanowni Państwo, 

Pragniemy zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnym szkoleniu, którego celem jest  
przygotowanie specjalistów pracujących w placówkach leczenia uzależnienia od alkoholu do 
prowadzenia programu ograniczania picia z wykorzystaniem platformy internetowej i/lub aplikacji 
telefonicznej E-POP jako narzędzia wspomagającego zmianę zachowań związanych z używaniem 
alkoholu oraz poszerzenie metod pracy terapeutycznej placówek leczenia uzależnień w paradygmacie 
ograniczania picia alkoholu. 

Cel jest realizowany poprzez: 

•  edukację dotyczącą: 

1. zasad i rekomendacji do realizacji programów ograniczania picia związanych z 
zaburzeniem używania alkoholu. 

2. założeń teoretycznych koncepcji psychologicznych wykorzystywanych w programie, 
np. dialog motywujący, terapia poznawczo-behawioralna.  

3. możliwości korzystania z platformy e-pop, w tym zapoznanie się ze strukturą, etapami i 
zasady efektywnego posługiwania się aplikacją. 

• rozwijanie umiejętności w zakresie: 
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1. diagnozowania zaburzeń związanych z piciem alkoholu (kwestionariusz SPP, ADS-PL) 
oraz rozpoznawania wzorów picia,  

2. wydobywania motywacji do zmiany,   
3. monitorowania ilości i częstotliwości oraz kontekstu sytuacji związanych z piciem 

alkoholu, 
4. wzmacniania poczucia własnej skuteczności pacjenta,  
5. dokonywania wyboru celu pracy terapeutycznej,  
6. opracowywania indywidualnego programu ograniczania picia, 
7. zapobiegania powrotom do destrukcyjnego wzoru picia.   

 
Szkolenie rozłożone jest na 2 dni (16 godzin edukacyjnych: 6 godzin wykładów i 10 godzin pracy 
warsztatowej.  Zakładamy, że podczas jednego zjazdu, zrealizujemy jednocześnie 3 grupy, dzieląc je na 
15 osobowe grupy warsztatowe i jedną grupę podczas wykładu.  

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: 

Adresatem szkolenia są: specjaliści psychoterapii uzależnień lub osoby w trakcie szkolenia w zakresie 
specjalisty psychoterapii uzależnień;⎯ specjaliści psychologii klinicznej lub w trakcie specjalizacji z 
doświadczeniem w pracy z osobami uzależnionymi; lekarze psychiatrzy lub w trakcie specjalizacji w 
zakresie psychiatrii z doświadczeniem w pracy z osobami uzależnionymi, pracujący lub planujący 
rozpoczęcie pracy z osobami zakwalifikowanymi do programu ograniczenia picia.  
W pierwszej kolejności w szkoleniu wezmą udział osoby z ww. grup, 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 na test 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 

Jacek Pobidyński  -  sps@sps.org.pl  tel 12 636 92 85 Specjalista ds. rekrutacji 
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HARMONOGRAM SZKOLENIA 

 Szkolenia w zakresie realizowania programów ograniczania picia z wykorzystaniem 

platformy internetowej e-pop jako narzędzia wspomagającego zmianę zachowania 

 
TERMINY  DO WYBORU 

 
26-27.08.2021r.  
02–03.09.2021r.   

 
MIEJSCE SZKOLEŃ: 

   Hotel Novotel Kraków City West****   
ul. Armii Krajowej 11, 30-150 Kraków 

 
 

Dzień	pierwszy	–			6	godzin	szkoleniowych	-	wykłady	
 
11:00-12:00 rejestracja uczestników:  
12:00-13:00 przerwa obiadowa 
13:00 – 14:30  „Dlaczego nie tylko programy nastawione na abstynencję - wyniki badań naukowych” 
mgr Justyna Kotowska 

14:30 – 14:45 przerwa  

14:45 – 16:15 „E-POP – Aplikacja i platforma www dla osób z problemem alkoholowym. Narzędzia 
do diagnozy i autodiagnozy w E-POP.” - Dr Robert Modrzyński  

 
16.15-16.30 przerwa 

16:30 – 18:00 „Wprowadzenie do realizacji POP w gabinecie i użyteczności aplikacji E-POP” – dr 
Jolanta Celebucka 

18.30 kolacja 

 

 

 
Dzień	drugi	–	10	godzin	szkoleniowych	-	warsztaty	
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Warsztaty w 3 grupach  (do 15 osób w grupie, w zależności od zaleceń epidemicznych)   

7:30 – 8:30 śniadanie 

8:30 – 10.00  „Funkcjonalności E-POP dla osób z problemem alkoholowym dotyczące  wzorców picia 
alkoholu”  

10.00-10.15 przerwa 

10.15 – 12.30 „Praca wokół wydobywania motywacji do zmiany i samoskuteczności u pacjentów z 
zastosowaniem aplikacji E-POP”. 

12.30 – 12.45  przerwa 

12.45 – 15.00 „Prezentacja technik i narzędzi stosowanych na etapie wprowadzania i monitorowania 
zachowań związanych z używaniem alkoholu z wykorzystaniem platformy e-pop jako narzędzia 
wspomagającego”.  

15.00 – 16.00 przerwa obiadowa 

16.00 – 17.30 „Prezentacja technik i narzędzi stosowanych w wyznaczaniu kierunków dalszej pracy na 
etapie utrzymania zmiany związanej ograniczeniem picia alkoholu z wykorzystaniem platformy e-pop 
jako narzędzia wspomagającego”  

Wydanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.  
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU 
 
 

Szkolenia w zakresie realizowania programów ograniczania picia z wykorzystaniem 
platformy internetowej e-pop jako narzędzia wspomagającego zmianę zachowania TERMIN 
I MIEJSCE:   (proszę zaznaczyć krzyżykiem wybrany termin)  
 
           26-27.08.2021r. Hotel Novotel Kraków City West****   
                                     ul. Armii Krajowej 11, 30-150 Kraków 
 
          02-03.09. 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 30.06.2021r. 
 

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 

  


