
§i3! Progr€§
uI. 11 Listopada 41, 95-040 Koluszki

tel./fax (44|71467 90

tet. kom.60t 37 34 7t
e-mail: pn@progres.atm.pl

www.progres.atm.pl

L.

ż.

3.

4,

5.

6.

7.

Specjal na ofeńa szkolenia !

,,MoTYWoWANlE Do LECZENlE oDWYKoWEGo"

w wyjątkowo niskiej cenie!

Termin i miejsce realizacji: do ustalenia (dojeżdżamy w miejsc wskazane przezZamawiającego).

Czas trwonia zajęć - 8 godzin dydaktycznych.

Odbiorcy: członkowie GKRPA, kuratorzy sądowi (zawodowi i społeczni), policjanci, pracownicy

socjalni, inne zainteresowane osoby.

M etod a p ra cy : wa rsztat.

Techniki pracy: miniwykład; burza mózgow; praca w małych grupach; odgrywanie scenek; dyskusja

na forum grupy; prezentacja i omawianie przypadków; praca z materiałami pomocniczymi,

Liczebność grupy odbiorców- do 18 osób.

Prowadzqcy zajęcia: Paweł Nowak, psycholog, specjalista terapii uzależnień, specjalista ds,

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz Urszula Pecyna- specjalista terapii uzależnień; od wielu

lat pracujący z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin, specjalizujący się w działaniach

motywujących do podjęcia konstru ktywnych zm ian/tera pi i uzależn ienia.

Szczegółowa tematyka szkolenia:

a) kontakt bezpośredni z osobami uzależnionymi (pierwszy kontakt ; warunki prowadzenia

rozmów interwencyjno - motywacyjnych; metody pracy: strategie poznawczo-behawioralne

elementy dialogu motywacyjnego, motywowanie w modelu BSFT, praca z oporem klienta,

informowanie o możliwości pomocy i warunkach skutecznej zmiany; formułowanie kontraktu).

b) kontakt pośredni (motywowanie do podjęcia leczenia poprzez pracę z rodziną)- pomoc rodzinie

w zrozumieniu choroby i w postępowaniu z alkoholikiem; motywowanie rodziny do skorzystania
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z pomocy w placówkach leczenia uzależnień, miejscach pomocy psychologicznej, klubach

samopomocowych,

c) podejmowanie działań administracyjno-prawnych- postępowanie z osobami nie zgłaszającymi

się na wezwania oraz nie podejmującymi kontaktu z placówkami leczenia uzależnień; realizacja

procedury w praktyce.

Koszt:195 złlosoba lub 1390 złlgrupa do 18 osób. Koszt obejmuje: pzygotowanie i

przeprowadzenie ząęć, materiały i zaświadczenia dla uczestników, serwis kawowy, dojazd

trenerów.
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