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PROMOCYJNA OFERTA RBALIZACJI SZKOLENIA

,,PRAKTYSZNE ASPEKTY PRACY z RoDzlNĄ,
(w ramach zadań wynikających z programu profilakĘki romliazywania problemów

alko ho lowy ch or az pr ze ciw dział ania pr zetno cy w rodzin ie )

Termin realizacji: I7-2I maja 2OI5 r.

Miejsce realizacii: Pensjonat,,Wojciech" we Władysławowie (z pięknym widokiem
na Zatokę Pucką).

Czas tnrąnia: 30 godz. dydakt.

Odbiorcy: członkowie komisji rozwięywania problemów alkoholowych, pracownicy
socjalni, pełnomocnicy wójtów, pełnomocnicy ds. romviązywania problemów
alkoholowych, członkowie zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania
przemocy, psychol odzy, pedagodzy, inne zainteresowane o soby.

Metoda pracy: seminaryjno-warsztatowa.

Koszt: 930,00 złf osoba. Cena obejmuje koszĘ: noclegów iwyżywienia w ośrodku o
bardzo dobrym standardzie, przygotowania i prowadzenia zajęc; przygotowania
zaświadczeń i materiałów pomocniczych dla uczestników, wycieczki na Hel, seansu w
strefie saun oraz w CaŁorocznej Słonecznej PIaży (wyposazonej w najnowsze i w pełni
bezpieczne urządzenia solaryczne, nie wymagające zamykania w kapsule) oraz
dojazdu. W przypadku dojazdu we własnym zakresie opłata za udział w szkoleniu
wynosi 840,00 złf osoba (W prąypadku zgłodzenia większej ilości uczestników istnieje
mozliwość negocjacji ceny).
Pobyt rozpocznie się kolacją w dniu 17.05.2015 r. o godz. 19.00, a zakończy po
obiedzie ok. godz. 14.00 w dniu 21.05.2015 r.

Prowadzący zaięcia: Paweł Nowak, psycholog, specjalista terapii uzależnien,
specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz Urszula Pecyna, specjalista
terapii uzależnien;' aktualnie uczestnicy rekomendowanych szkoł psychoterapii,
pracujący od wielu lat z osobami dotkniętymi problemern uzależnien i uwikłanymi w
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przelnoc, autorzy nowatorskich programów terapeuĘcznych, stali konsultanci kilku
komisji rozwiryywania problemów alkoholowych oraz zespołów interdyscyplinarnych
ds. przec iwdziałania przemocy .

Tematyka zaięćz

i z problemem przemocy (3 h)

rozwiry3rwania problemów alkoholowych oraz zespołów interdyscyplinarnych
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (5 h)

Prak§czne aspekĘ realizacji programów pomocy rodzinie z problemem
uzalężnten i/lub przemocy (6 h)

MoĘwacyjny oraz Terapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniach (8 h)

w pracy z rodzinami oraz ich romviąąawanie (5 h)
trudności występujące

w przęn;'oc w podejściu indywidualnym do klienta oraz w modelu pracy
z rodziną (3 h)

m..*firma



ili! Progre§
ul. 11 Listopada 41,95-040 Koluszki

tel./fax (44| 714 67 90
tel. kom, 60137 347'|

e-mail: pn@progres.atm.pl
www.progres.atm.pl

Program szkolenia:

17.()5.

1 8. OO - 1 9. 00 - rej estracj a uczestników, zakur aterowanie,

19.00-20.OO-kolacja

20.00-21.30 - zajęcia dydaktyczne (2 h\,

18.05.

8.00-9.30- śniadanie

9.30-14.00- zajęcia dydaktyczne ( 5,5 h-w przerwle serwis kawowy),

14.00-15.0O- obiad,

15.00-19.00- zajęcia dydaktyczne ( 5 h-w przerwle serwis kawowy),

19.00-20.00- kolacja

19.o5.

8.00-9.30- śniadanie

9.30-14.00- wycieczka na Hel, rejs statkiem,

14.00-15.00- obiad,

15.00-19.00- zajecia dydaktyczne ( 5 h-w przerwie serwis kawowy),

19,00-20.00- kolacja

20.05.

8.00-9.30- śniadanie

9. 30- 12.0O - zwiedzanie Władysławowa

12.00-14.0O- zajęcia dydakĘczne (2,5 h|

14.00-15.00- obiad,

15.00-19.00- zajęcia dydaktyczne ( 5 h-w przerwie serwis kawowy),

19.00-20.00- kolacja

21.o5.

8.00-9.30- śniadanie

9.3O- 13.3O-zajĘcia dydaktyczne (5 h- w przerwie serwis kawowy),
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13.30- 14.OO-obiad.

1 4.0O- 1 4.3O- wykwaterowanie t wyjazd.

Na miejscu przedstawimy propozycje organizacji czasu wolnego wieczorami (po

kolacjach).
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