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Jedyna taka ofeńa w kĘu- specjalnie na 17-!ecie Centrum ,,Progres"! Szkolenie wrazz długim
bezpłatnym wsparciem ekspeńów!

oFERTA REAL|ZACJ l SZKoLENlA

,,sKUTEczNE RozWlĄzYWANlE PRoBLEMoW ALKoHoLovVYcH NA TERENIE GMINY"

(Kurs dla przewodniczących komisji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz

pełno m ocn i kow wojtowibu rm i strzów/prezydentow)

1. Czas tnuania szkolenia: 8 godzin dydaktycznych.

2. Termin oraz miejsce szkolenia: do ustalenia (dĄeżdżamy w dowolne miejsce, w terminie

uzgodnionym zZamawiającymi). Organizujemy także szkolenia wyjazdowe w atrakcyjnych

miejscach.

Odbiorcy. przewodniczący komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pełnomocnicy

prezydentoMburm istrzow/wojtow ds. R. P.A,

Liczebność grupy odbiorców:do 20 osób.

M etod a pracy,, sem inaryj no-warsztatowa.

Prowadzący: eksperci z wieloletnim doświadczeniem w zakresie kierowania zespołem oraz

organizowania iprowadzenia działanzwiązanych z profilaktyką irozwiązywaniem problemów

alkoholowych na terenie gminy, współpracu jący z m.in. z Regionalnym Centrum Polityki

Społecznej w Łodzi, Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, PARPA, NL,

posiadający szeroką interdyscyplinarną wiedzę w Mw zakresie.

Koszt: 298 żlos. lub 1780 złlgrupa. Cena zawiera dydaktykę, materiały szkoleniowe i

zaświadczenia dla uczestników, sporządzenie sprawozdania zawierającego wyniki ewaluacji

szkolenia, dojazd trenera, konsultacje z ekspertem po szkoleniu (aż do 30 dni po realizacji

szkolenia), Możliwa jest równieżrealizaĄa skroconej wersji szkolenia, realizowanej metodą

seminaryjno-wykładową (6 h dydakt.) w cenie 265 złlos.lub 1450 złlgrupa.

8. Tematyka:

. podstawy skutecznego coachingu i zarządzania zespołem w kontekście

pracy/współpracy z KRPA,

3.

4,

5.

6.

7.
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. Rozwijanie ważnych umiejętności interpersonalnych (elementy warsztatu kompetencji

społecznych),

Warunki efektywności działań lokalnych ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów

alkoholowych,

Pzygotowywanie i realizaĄa Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych- zasady współpracy pomiędzy PełnomocnikiemAffójtem, Burmistrzem a

KRPA, podział i realizaĄa zadań, monitoring i ewaluacja PP|RPA,

Rekomendacje PARPA, ich zastosowanie w przygotowaniu i realizaĄi PP|RPA, obszary

kontrowersji,

Finansowanie działań opisanych w PPiRPA- wątpliwości, najczęściej popełniane błędy w

świetle zaleceń PARPA, NlK i RlO,

Realizacja konkretnych zadań pżez KRPA oraz rola i kompetencje Przewodniczącego i

pełnomocnika,

lnterdyscyplinarność w działaniach słuzących rozwiązywaniu problemow alkoholowych -

zagadnienia praktyczne,

Dokumentowanie pracy KRPA.
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