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szKotE N tA DlA spRzE ołwców tvRpolów AtKoH oLoWycH

Filozofia: Twórcy ustawy ,,O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" edukację

sprzedawców napojów alkoholowych oraz właścicieli koncesji na sprzedaż alkoholu uznali za jedno z

podstawowych zadań lokalnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Takiego samego zdania są najlepsi specjaliści z zakresu profilaktyki, którzy zgodnie twierdzą, że

postawa sprzedawców napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania prawa obrotu alkoholem (a

głównie zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim) pełni kluczową rolę w profilaktyce. Sukces ogólnopolskiej

kampanii ,,Chrońmy młodość" udowodnił, że warto i trzeba inwestować w pracę ze spzedawcami

napojów alkoholowych.

Schemat szkolenia oparty jest na programie ,,Sprzedawcy" K. Wojcieszka, oficjalnie

rekomendowanym do pracy ze sprzedawcami napojów alkoholowych.

Zakładane cele; Szkolenie dla sprzedawców służy przede wszystkim ich uwrażliwieniu na problemy

związane z sięganiem po aIkohol przez nieletnich; zachęcenie sprzedawców do rzetelnego

przestrzegania prawa dotyczącego sprzedaży alkoholu, a takźe wzmocnienie poczucia

odpowiedzialności za swoją postawę i zachowania młodzieży. Ważnym elementem szkolenia jest

przekazanie informacji nt. zasad obrotu alkoholem ( w tym wydawania koncesji oraz pobierania opłat)

w Świetle przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz

aktualnego orzeczn ictwa sądowego.

Data i miejsce realizacji: do ustalenia.

Odbiorcy: właściciele koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych z terenu gminy.
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Czas trwanio: 3 godziny dydaktyczne.

Liczebność grupy: do 25 osób.

Metoda pracy: wykładowo-sem in a ryj n a.

Realizator: Paweł Nowak- psycholog.

TemaĘka:

o alkohol jako specyficzny towar handlowy,

powody, dla których młodzi ]udzie sięgają po substancje zmieniające świadomość,

niebezpieczeństwa związane z używaniem alkoholu przez młodzież,

rola sprzedawców w systemie profilaktyki; poszanowanie dla prawa i przestrzeganie prawa jako

czynniki skutecznie chroniące młodzież przed uzależnieniami,

o aktualne zapisy dotyczące handlu i reklamy alkoholu w ustawie o wychowaniu w trzeźwości,

. orzecznictwo sądowe związane z wydawaniem i cofaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu

o rozwijanie asertywności jako ważnej umiejętności służącej przestrzeganiu prawa związanego ze

sprzedażą alkoholu

uczestnicv po zokończeniu szkolenia otrzvmuia odpowiednie zaświadczenia oraz materiafu edukacvine.

Koszt: 640 zł (obejmuje prowadzenie zajęć, zaświadczenia i materiały dla sprzedawców, dojazd

prowadzącego).

Z poważaniem

Dyrektor Centru m,, Progres"

Paweł Nowak
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