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SPS zaprasza na kolejną edycję szkolenia ONLINE  

„Szkolenie dla nowych członków KRPA - wprowadzenie do realizacji
zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu, narkotyków
i behawioralnych w oparciu o rekomendacje Krajowego Centrum

Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2023”.
Z dniem 01 kwietnia 2022r. gminny uchwaliły nowe gminne programy łączące działania z zakresu

profilaktyki uzależnień alkoholowych i narkotykowych, a ich elementem stają się także uzależnienia
behawioralne.  

W nowych programach, zawierających zadania z obszaru uzależnień behawioralnych
zostały uwzględnione elementy diagnozy i propozycje zadań zawarte w wytycznych
Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom skierowanych do gmin przez KCPU. 
Prowadzący szkolenie, na które Państwa zapraszamy brał udział w opracowaniu wymienionych

wytycznych, będąc członkiem zespołu powołanego w tym celu przez Dyrektora KCPU.

SZKOLENIA ONLINE (na żywo)
Terminy do wyboru:

21.02.2023r. (wtorek) – godz. 09.00 – 13.00 
lub

23.03.2023r. (czwartek) – godz. 09.00 – 13.00
lub

20.04.2023r. (czwartek) – godz. 09.00 – 13.00
Dodatkowo dla osób chętnych konsultacje z Wykładowcą 

 w godz. 13.00 - 14.00

Odbiorcy:
Szkolenie skierowane jest do: kandydatów na członków GKPRA, nowo powołanych członków gminnych
komisji  rozwiazywania problemów alkoholowych,  pełnomocników ds.  rozwiazywania problemów
alkoholowych,  radnych,  wójtów,  burmistrzów,  prezydentów  miast  a  także  do  samorządowców
odpowiedzialnych za prawidłowe przygotowanie i realizacje gminnych programów.

Prowadzący:
Sylwester  Lewandowski – Członek  Rady  ds.  Przeciwdziałania  Przemocy  w Rodzinie  Krajowego  Centrum
Przeciwdziałania Uzależnieniom (Zarządzenie nr 28/2022 Dyrektora KCPU z dnia 21.04.2022r.), policjant Wydziału
Prewencji  w  Komendzie  Miejskiej  Policji  w Grudziądzu,  wieloletni  koordynator  procedury  „Niebieskie  Karty”;
wykładowca uczelni wyższej; inicjator i współautor projektu socjalnego „Zespół Prewencyjny” realizowanego we
współpracy MOPR w Grudziądzu i Policji  zapewniającego od 5 lat monitoring środowisk zagrożonych przemocą;
inicjator  i współautor działającej  skutecznie  od 8 lat „Procedury zabezpieczenia dziecka w sytuacji  kryzysowej”;
ukończył I stopień Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Stowarzyszenia „Niebieska Linia” w  Warszawie;
członek Zespołu Interdyscyplinarnego w Grudziądzu;  uczestnik  prac grup roboczych,  w których poza przemocą
występuje  problem  uzależnienia  od  alkoholu;  Przewodniczący  Miejskiej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych w Grudziądzu; trener programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc. Prawie
dwie dekady doświadczenia w pracy w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

Uczestnicy  szkolenia  otrzymują: materiały  szkoleniowe,  certyfikat  poświadczający  ukończenie  szkolenia
sygnowany  przez  Prezesa  Zarządu  SPS  w  oparciu  o  wymóg  art.  41 ust.  4  ustawy  o  wychowaniu  w
trzeźwości (wymóg odbycia przeszkolenia przez członków GKRPA) oraz w oparciu o art. 6 ust. 2 ustawy z
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym. 

Koordynator szkolenia – Agnieszka Dudek tel.: 660 675 194
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PROGRAM SZKOLENIA: 

 „Szkolenie dla nowych członków KRPA - wprowadzenie do realizacji
zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu, narkotyków i
behawioralnych w oparciu o rekomendacje Krajowego Centrum

Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2023”.

09.00-13.00 (13.00-14.00 konsultacje) Prowadzenie Sylwester Lewandowski: 

I.  Zadania gminnej komisji na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi,  zadania wynikające  z NPZ oraz w oparciu
o rekomendacje KCPU na rok 2023: 

1. Źródła  finansowania  gminnych  programów  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów  alkoholowych  oraz
przeciwdziałania narkomanii. 

2. Uzależnienia  behawioralne.  Rozpowszechnienie  tzw.  uzależnień  behawioralnych  w kontekście  lokalnych
diagnoz - nowe zadanie dla gmin i GKRPA. 

3. Działania samorządów gminnych w obszarze uzależnień behawioralnych w ramach gminnych programów
profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów  alkoholowych  i  przeciwdziałania  narkomanii  oraz  zasady  ich
finansowania „korkowe” czy „małpkowe”.

2.     Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób  uzależnionych od alkoholu.

3.    Udzielanie  rodzinom,  w  których  występują  problemy  alkoholowe  pomocy  psychospołecznej  i prawnej,
a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

4.    Prowadzenie  profilaktycznej  działalności  informacyjnej  i  edukacyjnej  oraz  działalności  szkoleniowej
w zakresie  rozwiązywania  problemów  alkoholowych,  przeciwdziałania  narkomanii  oraz  uzależnieniom
behawioralnym,  w  szczególności  dla  dzieci  i  młodzieży,  w  tym  prowadzenie  pozalekcyjnych  zajęć
sportowych,  a  także działań na rzecz dożywiania  dzieci  uczestniczących  w pozalekcyjnych programach
opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych: 

 Nowoczesne  zintegrowane  podejście  do  profilaktyki  zachowań  ryzykownych.  Co  należy  wiedzieć  o
współczesnej profilaktyce?

 System  Rekomendacji  Programów  Profilaktycznych  i  Promocji  Zdrowia  Psychicznego.  Jak  z niego
korzystać?

5.     Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych  służącej rozwiązywaniu problemów
alkoholowych.

II. Instytucja zobowiązania do leczenia odwykowego:

1. Przesłanki do wszczęcia procedury zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu, ich istota w ujęciu
praktycznym i dokumentowanie.

2. Etapy procedury, w tym udział gminnej komisji w posiedzeniu Sądu:

 wniosek do Sądu i dowody na jego zasadność,

 postępowanie rozpoznawcze,

 udział przedstawiciela gminnej komisji w posiedzeniu Sądu - praktyka z sali rozpraw.

Koordynator szkolenia – Agnieszka Dudek tel.: 660 675 194
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III. Kontrola gminnej komisji w punkcie sprzedaży/podawania alkoholu:

1. Schemat procedury kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.

2. Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa i opracowanie harmonogramu kontroli.

3. Realizacja kontroli w praktyce:

 podjęcie czynności kontrolnych,

 zakres i dokumentowanie kontroli,

IV. Procedura Niebieskie Karty - rola i zadania członka gminnej komisji.

1. Formy przemocy i ich symptomy. 

2. Procedura Niebieskie Karty od wszczęcia do zakończenia. Etapy praktycznej realizacji. 

3. Cykl przemocy i jego znaczenie dla pracy grupy roboczej / diagnostyczno-pomocowej.

4. Zadania przedstawiciela gminnej komisji w pracy grupy roboczej / diagnostyczno-pomocowej realizującej
procedurę NK.

5. Prawo w ochronie rodziny doznającej przemocy. Tryby ścigania przestępstw oraz omówienie przykładów
przestępstw najczęściej popełnianych na szkodę osób najbliższych.

13.00-14.00 – dla osób chętnych konsultacje z Wykładowcą 

Koszt szkolenia: cena szkolenia wynosi 390 zł od 1 osoby i obejmuje: 
- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej

- certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia sygnowany przez Prezesa Zarządu SPS
Należność za udział w szkoleniu należy przesłać po szkoleniu, po otrzymaniu FV, w terminie 7 dni

 
Wymagania techniczne: komputer, smartfon lub tablet podłączony do Internetu z prędkością̨ łączą

od 512 KB/sek.
Dostęp do wirtualnego szkolenia zostanie przesłany na adres e-mail Uczestnika szkolenia na 1

dzień przed terminem jego rozpoczęcia.

Koordynator szkolenia – Agnieszka Dudek tel.: 660 675 194
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…………….………………………….dnia

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU
NAZWA FORMY DOSKONALENIA:  „Szkolenie dla nowych członków KRPA - wprowadzenie do 
realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu, narkotyków i behawioralnych w 
oparciu o rekomendacje Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2023”.
TERMIN (proszę zaznaczyć wybór): 21.02.2023r. (wtorek)- 09.00-13.00 konsultacje 13.00-14.00
                                                              23.03.2023r. (czwartek)- 09.00-13.00 konsultacje 13.00-14.00
                                                              20.04.2023r. (czwartek)- 09.00-13.00 konsultacje 13.00-14.00

L.p. Imię i nazwisko 
(dane prosimy wpisywać drukowanymi literami)

Funkcja Adres e-mail do logowania

TELEFON KONTAKTOWY: ______________________

FAKTURĘ VAT PROSZĘ WYSTAWIĆ:

Nabywca Odbiorca Adres e-mail do
wysłania FV

Adres 
……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..
NIP:

Adres:
…………………………………………………………………….
.

…………………………………………………………………….
.

…………………………………………………………………….
.

e-mail:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Studio Profilaktyki
Społecznej Sp. z o.o. z siedzibą: Aleja 29 Listopada 39A, 31-425 Kraków, w celu
przesyłania  treści  marketingowych  na adres  e-mail  podany  powyżej  w
formularzu kontaktowym. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta
w  dowolnym  momencie  przez  wysłanie  wiadomości  e-mail  na  adres  e-
mail: kierownik@supremalex.pl spod  adresu,  którego  zgoda  dotyczy.
Informujemy, że  nie  jesteście  Państwo  profilowani.  Państwa  dane  nie  będą
przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

            Pieczęć i Podpis Zgłaszającego oraz Instytucji zgłaszającej

 _______________________

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

    Pieczęć i podpis Zgłaszającego oraz Instytucji zgłaszającej 

___________________

Koszt szkolenia: cena szkolenia wynosi 390 zł od 1 osoby i obejmuje: 
- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej

- certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia sygnowany przez Prezesa Zarządu
Kartę zgłoszenia prosimy przesłać e-mailem: sps@sps.org.pl lub faksem: 12 626 94 40  do dnia 20.02.2023r.
na szkolenie w dniu 21.02.2023 r., do 22.03.2023 r. na szkolenie w dniu 23.03.2023 r., do 19.04.2023

r. na szkolenie w dniu 20.04.2023 r.
Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z potwierdzeniem udziału w szkoleniu i zapoznaniem się z regulaminem

szkoleń dostępnym na www.sps.org.pl

Koordynator szkolenia – Agnieszka Dudek tel.: 660 675 194
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Ważne!   W przypadku rezygnacji ze szkolenia w formie pisemnej (-email)   na mniej niż 7 dni kalendarzowych od
planowanego terminu szkolenia    instytucja lub osoba zgłaszająca rezygnację     ponosi   100  % kosztów kwoty szkolenia

-   niezależnie od powodu rezygnacji

Koordynator szkolenia – Agnieszka Dudek tel.: 660 675 194


