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Polecamy najnowsze szkolenie umożliwiające uzyskanie certyfikatu

specialistv w zakresie profilaktvki uzależnień chemicznvch i

behawioralnvch!

Korzystając z 17 lat doświadczeń własnych oraz zaproszonych do wspołpracy specjalistow

zapraszamy na pogĘbiony kurs umozliwiający zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej

zapobiegania i przeciwdziałania uzależnieniom chemicznych i behawioralnym wśród dzieci,

młodziezy i dorosłych

1. Czas trwania kursu,, 100 godzin dydaktycznych, w tym 20 godzin zalęć praktycznych w terenie.

2, Organizacja szkolenia:4 trzydniowe żlazdy (3 Ąazdy pt-ndz oraz 1 pn_śr), 1 x miesiącu.

3. Terminy: zostaną podane po zakończeniu naboru (marzec).

4, Miejsce szkolenia: siedziba Centrum ,,Progres" w Koluszkach, ul. 11 Listopada 41.

5. adbiorcy: wychowawcy, gminni i szkolni koordynatorzy ds. profilaktyki, psycholodzy,

pedagodzy, realizatorzy zaięć profilaktycznych, inne osoby zainteresowane uzyskaniem

ceńyfikatu specjalisty w zakresie profilaktyki uzależnień chemicznych i behawioralnych.

6. Liczebność grupy odbiorców:do 18 osób (grupy warsztatowe).

7 . Metody pracy. seminarium, warsztaty, praca w terenie.

8. Koszt:1890 złlos. (płatność w dwóch ratach po 945 zł), Cena zawieradydaktykę, materiały

szkoleniowe, seruis kawowy, organizację zalęć praktycznych w terenie (placówki oświatowe,

Świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne, ośrodki realizujące obozy terapeutyczne, kluby i

centra integracji społecznej ), ubezpieczenie NNW uczestników, bezpłatną recenzję

opracowanego przez uczestnika programu profilaktycznego. Zapewniamy noclegi iobiady (za

dodatkową opłatą).

9. Blokitematyczne:

. Blok 1 (25 h). Uzależnienia chemiczne i behawioralne- najważniejsze grupy (rodzaje)

uzaleznień chemicznych i behawioralnych, podobieństwa i różnice, mechanizmy

uzależniania się, pżyczyny zachowań ryzykownych i uzaleznień, sygnały ostzegawcze
dla różnego rodzaju uzależnień chemicznych i behawioralnych, epidemiologia i

metodologiabadań skalizjawisk w populacjach, sposoby i metody diagnozy klinicznej,

sposoby ieczenia/lerapii, uzaleznienia mieszane i krzyżowe.
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o Blok 2 (25 h). Podstawy profesjonalnej profilaktyki (Profilaktyka uniwersalna,

selektywna, wskazująca, profilaktyka szkolna i domowa, profilaktyka środowiskowa, ,

skuteczne strategie profilaktyczne, czynniki ryzyka uzależnień chemicznych i

behawioralnych oraz próby ich redukowania w działaniach profilaktycznych, czynniki

chroniące i ich zastosowanie w profilaktyce, przegląd wartościowych programów

profi laktycznych, system rekomendacj i program ów profilaktycznych w Polsce, Krótka

lntenłencja Profilaktyczna w szkole, streetworking, kampanie profilaktyczno-edukacyjne.

r Blok 3 (25 h) Realizacia i konstruowanie iopracowywanie proiektów

profilaktycznych (zalecenia dotyczące realizacji programów profilaktycznych z dziećmi,

młodzieżą i dorosłymi, realizacja wybranych elementów funkcjonujących na polskim

rynku programów profilaktycznych, wymagania dotyczące realizatorów profilaktyki ,

standardy dotyczące konstruowania prog ramów profilaktycznych, struktu ra prog ram u

profi la ktycznego, opracowywa n ie części projektu profilaktycznego).

o Blok 4. (25 h) Realizacia konkretnych programów profilaktycznych w terenie_

zajęcia praktyczne (realizaĄa programów profilaktycznych: ,,Pzeciw-program

zapobiegania narkomanii", ,,Media w moim życiu", ,,Nie piję bo tak!", ,,Dopalacze-

wypalacze", ,,Wyruiadówka profilaktyczna", ,,Bezpieczny lnternet", ,,Zanim spróbujesz",

,,Korekta"), omówienie trudności w pracy z dziećmi, młodziezą i dorosłymi.

10, Prowadzący: zespoł znanych psychologów, pedagogów, socjologów, terapeutów

uzaleznień, psychoterapeutów, pracowników naukowych, zajmujących się od wielu

lat organizowaniem, wdrażaniem , realizacją, ewaluacją atakże badaniem programów

i pĄektów profilaktycznych oraz terapią osób uzaleznionych i członków ich rodzin.

11, Nabór, Zgłoszenia drogą elektroniczną,faksem lub pocztą, w terminie do 07.03.2015r.

12. Warunki lłualifikacji: preferowane będą osoby z minimum 3łetnim doświadczeniem w

prowadzeniu zajęć profilaktycznych illub terapeutycznych w zakresie uzaleznień

chemicznych i/lub behawioralnych (z dziećmi, młodziezą lub dorosłymi).

13. Warunki uzyskania certyfikatu specjalisty w zakresie profilaktyki uzależnień

chemicznych i behawioralnych: udział w każdym ze Ąazdow, zaliczenie realizacji w

terenie wybranych ząęć, pozytywna ocena skonstruowanego p]zez uczestnika

projektu/program u profilaktycznego. Po każdym zjeżdzie uczestnik otzymuje

zaświadczenie o-ukończeniu danego części kursu (z tematyką zajęć),
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