Ośrodek	
  Twórczej	
  Interwencji	
  	
  	
  

	
  

31-‐111	
  Kraków,	
  Aleja	
  Krasińskiego	
  9/1	
  
tel./fax:	
  	
  12	
  635-‐83-‐65	
  lub	
  12	
  626-‐01-‐40	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
www.oti.org.pl
serdecznie zaprasza do udziału w kolejnej edycji szkolenia z cyklu ...żeby coś się działo...!

Zadania i kompetencje członków GKRPA
oraz służb pomocowych w zakresie przeciwdziałania
uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
Program szkolenia został opracowany m.in. w oparciu o 40-godzinny ramowy program PARPA
- podstawowego szkolenia dla GKRPA

szkolenie odbędzie się w dniach

8-11 marca 2015 r.

(niedziela – środa)

w Zakopanem - Kościelisku

Centrum Konferencyjne „Cztery Pory Roku”
34-511 Zakopane - Kościelisko, ul. Królewska 41
www.czteryporyroku.pl
SZKOLENIE POPROWADZĄ:
Ø

Andrzej Wojciechowski – psycholog, certyfikowany specjalista w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych, członek The European Society
for Prevention Research, przewodniczący Zespołu Ekspertów PARPA ds. Lokalnych i Regionalnych
Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wykładowca w Studium Profilaktyki
i Rozwiązywaniu Problemów Uzależnień w Społecznościach Lokalnych „STRATEGIA” w Warszawie,
pracownik Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

Ø

Błażej Rafał Gawroński – członek Zespołu Ekspertów ds. Programów Lokalnych i Regionalnych
PARPA, dyrektor Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie (MZPiTU w Olsztynie),
certyfikowany specjalista ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych,
specjalista z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie II stopnia, biegły sądowy z zakresu toksykologii
alkoholu etylowego.

Ø

Zbigniew
Krempicki – specjalista
terapii
uzależnień
(certyfikat
Krajowego
Biura
ds. Przeciwdziałania Narkomanii), pedagog o specjalnościach: pedagogika resocjalizacyjna i sądowa
oraz interwencja kryzysowa, animator Profilaktyki Stowarzyszenia MONAR, figuruje w sądowej ewidencji
specjalistów uprawnionych do zbierania informacji o charakterze używania substancji psychoaktywnych
przez oskarżonego.
Uczestnicy szkolenia otrzymają CERTYFIKAT ukończenia szkolenia sygnowany przez Wykładowców, zgodny z wymogami:
Art. 4 [1]. ust. 4. Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.,
Art. 6 ust 2. Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r.,
Art. 10 ust. 1. Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r.

PROGRAM SZKOLENIA:
Zadania i kompetencje członków GKRPA oraz służb pomocowych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy
8-11 marca 2014 r. – Centrum Konferencyjne „Cztery Pory Roku” – Zakopane Kościelisko – ul. Królewska 41

8 marca 2015 r. (niedziela)
ZAKWATEROWANIE
12:00 - 20:00

Rejestracja uczestników – rozdanie materiałów szkoleniowych.

19:00 – 20:00

Kolacja

20:00

8 marca - „Dzień Kobiet” – góralskie „śpasy” z okazji święta kobiet.

9 marca 2015 r. (poniedziałek)
prowadzi Andrzej Wojciechowski
07:30 – 08:30

Śniadanie.

08:30 – 11:00

Wybrane

aspekty

dotyczące

uzależnienia,

picia

problemowego,

wzpółuzależnienia

oraz motywowania do leczenia:

1. Uzależnienie od alkoholu, objawy i diagnoza, rodzaje picia problemowego oraz praca nad
ograniczeniem picia szkodliwego;
2. Funkcjonowanie rodziny z problemem alkoholowym / współuzależnieniem;
3. Metody leczenia osób uzależnionych oraz system leczenia odwykowego w Polsce;
4. Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego;
5. Pierwszy kontakt z klientem GKRPA – osoba uzależniona oraz osoba współuzależniona.
11:00 – 13:30

Zagadnienia prawne związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

1. Podstawy prawne polskiego systemu rozwiązywania problemów alkoholowych;
2. Gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – standardy oraz
ewaluacja;
3. Zasady wydawania i cofania zezwoleń, prowadzenia kontroli sprzedaży w zakresie
przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia oraz ustawowe ograniczenia
dotyczące sprzedaży i podawania alkoholu;
13:00 – 14:00

Obiad.

14:00 – 19:00

Czas wolny.

od 19:00

Kolacja

regionalna

–

grill

z

degustacją

specjalności

kuchni

podhalańskiej

– zagra kapela góralska Jawor (kolacja w szałasie góralskim „Cztery Pory Roku”)

Uczestnicy szkolenia otrzymają CERTYFIKAT ukończenia szkolenia sygnowany przez Wykładowców, zgodny z wymogami:
Art. 4 [1]. ust. 4. Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.,
Art. 6 ust 2. Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r.,
Art. 10 ust. 1. Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r.

Program szkolenia został opracowany m.in. w oparciu o 40-godzinny ramowy program PARPA
- podstawowego szkolenia dla GKRPA

10 marca 2015 r. (wtorek)
prowadzi Błażej Rafał Gawroński
07.30 – 08:30

Śniadanie.

08:30 – 13:30

Wybrane aspekty prawne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie ze szczególnym
uwzględnieniem aspektów pracy GKRPA oraz Zespołów Interdyscyplinarnych:

1. Zjawisko przemocy domowej oraz sytuacja psychologiczna ofiar;
2. Zachowania sprawców przemocy oraz możliwości pomocy ofiarom przemocy;
3. Procedura „Niebieskiej Karty” (A,B,C,D) dla poszczególnych służb – lokalny system
przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
4. Sytuacja psychologiczna dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym oraz przemocy;
5. Zasady działań interwencyjnych oraz organizowanie pomocy dziecku krzywdzonemu;
6. Instrumenty prawne w rękach poszczególnych służb;
7. Interwencja w rodzinie – odbieranie dziecka;
8. Zatrzymanie podejrzanego o stosowanie przemocy w rodzinie;
9. Stosowanie środków karnych wobec sprawców przemocy w rodzinie;
10. Obowiązki sądu w realizacji zwalczania przemocy w rodzinie.
14:00 – 15:00

Obiad.

15:00 – 19:30

Czas wolny.

od 19.30

Uroczysta kolacja bankietowa połączona z dyskoteką i karaoke – zagra DJ Jacek Marszałek.

11 marca 2015 r. (środa)
prowadzi Zbigniew Krempicki
07.30 – 08:30

Śniadanie.

08:30 – 13:00

Narkomania i jej przyczyny – jak przeciwdziałać i reagować:

1. Wykład multimedialny pn. „Jak rozpoznać, gdy ktoś bierze narkotyki – diagnoza”
połączony z projekcją wybranych fragmentów filmowych ukazujących charakterystyczne
zachowania związane z używaniem narkotyków:
•
dostarczenie podstawowej wiedzy o środkach odurzających, ich podziale i działaniu na ustrój
nerwowy człowieka;
•
prezentacja akcesoriów służących do używania narkotyków;
•
przedstawienie przyczyn używania środków psychoaktywnych oraz mechanizmy wchodzenia
w uzależnienie;
•
omówienie podstawowych symptomów wskazujących na kontakt z narkotykiem
(uwrażliwienie na niepokojące sygnały, zachowania, sytuacje).
2. Wykład multimedialny pn. „Co robić, gdy ktoś bierze narkotyki? – podstawowe
interwencje pedagogiczne”
•
objaśnienie działania testów, które pozwalają na jednoznaczne określenie rodzaju zażytego
narkotyku;
•
przyczyny podejmowania interwencji wobec osoby zażywającej narkotyki oraz określenie ich
prawidłowych zasad;
•
kiedy interwencja jest potrzebna, a kiedy nie jest?
•
jak postępować, by interwencja była efektywna i skuteczna?
13:00 – 14:00

Obiad.
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Ośrodek Twórczej Interwencji
31-111 Kraków, Aleja Krasińskiego 9/1

tel./fax: 12 635-83-65 lub tel./fax: 12 626-01-40
www.oti.org.pl

KARTA ZGŁOSZENIA
SZKOLENIE:

Zadania

i

Kompetencje

członków

GKRPA

oraz

służb

pomocowych

w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie

LP.

TERMIN:

8 -11 marca 2015 r.

MIEJSCE:

Zakopane - Kościelisko – Willa „Cztery Pory Roku” – ul. Królewska 41

PROWADZENIE:

Andrzej WOJCIECHOWSKI, Błażej R. GAWROŃSKI, Zbigniew KREMPICKI

IMIĘ i NAZWISKO (DRUKOWANE LITERY)

STANOWISKO / FUNKCJA

FAKTURĘ proszę wystawić na : ............................................................................................................................
adres .................................................................................................................................................................................
kod ...................................miejscowość ..................................................................NIP …………………………………
telefon .........................................................................................e-mail .........................................................................
Oświadczam, iż środki wydatkowane na w/w szkolenie pochodzą w co najmniej 70% ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.
Szkolenie ma charakter kształcenia zawodowego. Niniejsze oświadczenie ma na celu możliwość zastosowania stawki zwolnionej VAT zgodnie z art.43 ust. 1 pkt
29c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. z późn. zmianami.

……..……………………………………………………………………………………….

data, pieczątka, podpis

KOSZT SZKOLENIA :

790 zł od osoby (w przypadku zgłoszenia 1-3 osób)
750 zł od osoby (w przypadku zgłoszenia 3 i więcej osób)
CENA OBEJMUJE :
wykłady, materiały, konsultacje, 3 noclegi - zakwaterowanie w pokojach 2 i 3 osobowych,
(pokoje jednoosobowe dodatkowo płatne – 150 zł - dostępne do wyczerpania limitu)
pełne wyżywienie (śniadania, obiady, kolację integracyjną, serwis szkoleniowy),
opiekę logistyczną organizatora szkolenia

Kartę zgłoszeniową prosimy przesłać faksem: 12 635-83-65 lub 12 626-01-40
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA – O ZAKWALIFIKOWANIU DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia,
instytucja lub osoba zgłaszająca rezygnację ponosi 50% kosztów kwoty szkolenia, tj. 395.00zł - niezależnie od powodów rezygnacji

