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Jedyna taka oferta w kraju- specjalnie na 17-|ecie Centrum ,,Progres"!
Szkolenie wraz z długim bezpłatnym wsparciem ekspertów!

oFERTA REAL|ZACJ l SZKoLENlA

,, Praktyczne aspekty działania GKRPA"
(Kurs umozliwiający zdobycie konkretnej, pogłębionej praktycznej wiedzy dotyczącej prawidłowego

rea l izowa n ia zadań kom isj i r ozwiązyw an ia proble mow a l koh olowych)

1. Czas trwania szkolenia: 8 godzin dydaktycznych (wersja skrocona 6 godz. dydakt.)

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

uzgodniony m z Zamawiającym).

3. Odbiorcy: członkowie komisji rozwiązywania problemow alkoholowych, pełnomocnicy

prezydentów/burm istrzów/wójtow ds. R, P.A.

4, Liczebność grupy odbiorców:do 20 osob.

5. Metoda pracy: seminaryjno-warsztatowa.

6. Koszt:290 złlos.lub 1690 złlgrupa. Cena zawiera dydaktykę, materiały szkoleniowe i

zaświadczenia dla uczestników, sporządzenie sprawozdania zańerĄącego wyniki ewaluacji

szkolenia, dĄazd trenera, konsultacje z ekspertem po szkoleniu (aż do 30 dni po realizacji
szkolenia). Mozliwa jest również realizaĄa skróconej wersji szkolenia, realizowanej metodą

seminaryjno-wykładową (6 h dydakt.) w cenie 260 złlos.lub ,1390 złlgrupa,

7, Tematyka zajęc.

o zadania GkRpA dotyczące opiniowania wnioskow o wydanie ze zezwolenia

na sprzedaz alkoholu,

. podejmowanie działań zmierzĄących do ozeczenia obowiązku leczenia

odwykowego- najczęstsze wątpliwości i trudności formalno-prawne w realizacji

procedury,

. prowadzenie rozmów motywujących z osobami zgłoszonymi do GkRpA jako

naduzywającymi alkoholu,
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o opiniowanie programów i działan profilaktycznych, które mają byc

finansowane ze środków na profilaktykę i rozwiązywanie problemów

alkoholowych,

o,,Budżet alkoholowy"-wydatkowanie środkow finansowych przeznaczonych na

prof i l a ktykę i r ozwiązywa n ie pro ble m ów a l ko ho l owych,

o kontrola punktow spzedazy napojow alkoholowych,

. system przetwarzania danych osobowych w praktyce GkRpA
8. Prowadzący: Paweł Nowak- psycholog, wieloletni członek i konsultant komisji RPA,

specjal ista terapii uzależnień, specjalista w zakresie przeciwdziała n ia przemocy,

specjalista w zakresie zarządzania projektami profilaktycznymi w systemie edukacji i

środowisku lokalnym, badacz problemów społecznych, twórca i realizator wielu

projektow/programów szkoleniowych, terapeutycznych i profilaktycznych, pracujący

w obszarze profilaktyki i terapii problemow uzależnien i przemocy od ponad 20 lat.
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