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Jedyna taka ofeńa w kraju- specjalnie na 17-1ecie Centrum ,,Progres"! Szkolenie wrazz długim
bezpłatnym wsparciem ekspeńów!

OFERTA SZKOLENlA

,,PRoCEDURY PRZYMUSoWEGo KlERoWAN|A NA LECZEN|E, UMlESZCZEN|E W DoMU
POMOCY SPOŁECZNEJ BEZ ZGODY,

1, Cele szkolenia:
-nabycie i poszerzenie wiedzy z zakresu przymusowego kierowanie na leczenie oraz
umieszczenie w domu pomocy społecznej bezzgody klienta,
-zwiększenie umiejętności w zakresie korzystania z procedur związanych z kierowaniem na
leczenie oraz umieszczaniem w DPS bezzgody klienta

2. Metoda pracy: seminarium.
3. Odbiorcy: członkowie komisji RPA, pełnomocnicy ds. RPA, Zl i GR, pracownicy socjalni.
4, Techniki pracy: wykład, burza mózgow, praca w małych grupach, dyskusja na forum,

omawianie przypadkow, praca z zastosowaniem materiałow pomocniczych.
5. Czas tnrania szkolenia.7 godzin dydaktycznych, realizowanych podczas jednego dnia

szkolenia.
6. Koszt: 270 złlos. lub 1590 złlgrupa. Cena zawiera dydaktykę, materiały szkoleniowe i

zaświadczenia dla uczestników, sporządzenie sprawozdania zawierającego wyniki ewaluacji
szkolenia, dojazd trenera, konsultacje z ekspeftem po szkoleniu (aż do 30 dni po realizacji
szkolenia).

7. Tematyka zajęć:
. Rodzaje uzależnień, a procedura przymusowego leczenia; przesłanki przymusowego

leczenia- -miniwykład , burza mozgów-l h

o procedury: kierowania osoby uzależnionej od a|koholu na leczenie odwykowe, na
leczenie psychiatryczne, na leczenie od środków odurzających-miniwykład, praca w
małych grupach, dyskusja na forum-2 h

o procedury formalne związane ze skierowaniem na leczenie bez zgody; prawa
przysłu g ujące pacjentom korzystają cym z leczen ia- buza mozg ow, praca z
zastosowaniem materiałów pomocniczych- 1 h,

. postępowanie przed sądem, odpowiedzialność karna, leczenie jako jeden z warunków
zawieszenia kary pozbawienia wolności, ubezwłasnowolnienie- dyskusja na forum,
omówienie przypadkow-1 h,

. umieszczenie w domu pomocy społecznej, ośrodku leczenia uzależnień, szpitalu -
miniwykład, dyskusja na forum- 1 h,

. kierowanie klienta na przymusowe leczenie; pytania praktyczne: moĘwować czy
kierować na przymusowe leczenie, jak komunikować klientowi ijego rodzinie decyzję
o uruchomieniu procedury -dyskusja na forum -1 h
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8, MateriaĘ dla uczestnlków: skrypt w formie papierowej oraz elektronicznej.

Notka o prowadzącym:

Paweł Nowak- psycholog, specjalista terapii uzależnień (certyfikat MZ), specjalista w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie (ceńyfikat PARPA), specjalista w zakresie zarządzania projektami profilaktycznymi w
systemie edukacji i środowisku lokalnym, od ponad 20 lat pracuje jako psycholog z dziecmi i dorosłymi, głownie
w obszarze profilaktyki i terapii uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy. Zajmuje się profilaktyką, terapią i

interwencją. Biegły sądowy psycholog, od 15 lat prowadzi szkolenia dla przedstawicieli roznych grup
zawodowych, m.in. z zakresu pracy z osobami uzależnionymi i ich otoczeniem, w tym głownie motywowania do
podjęcia leczenia i wdrażania procedur kierowania na leczenie. Autor projektów profilaktycznych, programow
terapeutycznych, badacz problemów społecznych, współautor ponad 20 lokalnych rapońow badawczych
dotyczących m.in. rozpowszechnienia uzależnień, wspołautor i koordynator kilku lokalnych projektów
realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z funduszy UE. Stale
współpracuje z instytucjami pomocy społecznej, komisjami rozwiązywania problemow alkoholowych, zespołami
i nterdyscypl i n a rnym i ds. przeciwd ziałania przemocy.
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