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Szkolenie wrazz długim bezpłatnym wsparciem ekspeńów!

oFERTA REAL|ZACJl SZKoLENlA

,,Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych na terenie gminy"

(Kurs umożliwiający rozpoczęcie pracy w KRPA, powzez zdobycie podstawowej wiedzy związanejz

profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz realizaĄą zadan komisji rozwiązywania

problemów alkoholowych)

1. Czas trwania szkolenia: 8 godzin dydaktycznych.

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

uzgod niony m z Zamawiającym).

3. Odbiorcy. członkowie komisji rozł,tiązywania problemów alkoholowych, pełnomocnicy

prezydentówiburm istzowiwójtów ds. R. P.A.

4, Liczebność grupy odbiorcow: do 25 osób.

5. Metoda pracy. seminaryjno-warsztatowa.

6, Koszt: 290 złlos.lub 1690 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 rownież realizacja skroconej wersji szkolenia, realizowanej metodą

seminaryjno-wykładową (6 h dydakt.) w cenie 26O złlos.lub 1390 złlgrupa,

7. Tematyka zajęć:

. podstawy prawne izałożenia systemu rozwiązywania problemow alkoholowych w

Polsce oraz na terenie gminy,

o Psychologiczne ispołeczne mechanizmy uzależnienia od alkoholu orazzałożenia

procesu leczenia osób uzależnionych i pomocy psychologicznej członkom ich rodzin,

. Metody socjoterapii i profilaktyki problemowej w środowisku szkolno-wychowawczym

orazzasady budowania systemu pomocy dla dzieci zrodzin z problemem alkoholowym,
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Zadania komisji rozwiązywania problemow alkoholowych określone w ustawie o

wychowaniuw tzeźwości oraz kompetencje jej członkow,

o Praktyczne aspekty realizacji zadań komisji RPA :

-inicjowanie działan z zakresu profilaktyki irozwiązywania problemów alkoholowych na

terenie gminy,

-opiniowanie wniosków o wydanie pozwolenia na sprzedaz alkoholu,

kontrola punktow sprzedaży al kohol u,

-podej m owa n ie działa ń zmierzających d o sąd oweg o zobowiązan i a d o lecze n ia

odwykowego,

-współpraca z innymi instytucjami, w tym realizaĄa procedury Niebieskie Kańy w

praktyce KRPA.

8, Prowadzący.

o Paweł Nowak- psycholog, wieloletni członek i konsultant komisji RPA, specjalista terapii

uzależnien, specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy, specjalista w zakresie

zaządzania projektami profilaktycznymi w systemie edukacji i środowisku lokalnym,

badacz problemów społecznych, twórca i realizator wielu projektow/programów

szkoleniowych, terapeutycznych i profilaktycznych, pracujący w obszaze profilaktyki i

terapii problemów uzależnien i pzemocy od ponad 20 lat,

. urszula pecyna- specjalistka terapii uzależnien, posiadająca długoletnie doświadczenie

oraz ogromne sukcesy w terapii orazw motywowaniu osob uzaleznionych i członków ich

rodzin a także osob uwikłanych w przemoc do podejmowania konstruktywnych zmian w

życiu, konsultantka KRPA, wspołautorka wielu programów profilaktycznych i

terapeutycznych z zakresu uzależnien i przemocy.
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