„Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020”

ZAPROSZENIE
Studio Profilaktyki Społecznej oraz
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
mają zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję
„Rozwiązywanie problemów alkoholowych w społeczności lokalnej
– działania oparte na dowodach”
Konferencja jest w całości finansowana ze środków Narodowego Program Zdrowia na lata 2016-2020
w ramach Celu Operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem
substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

Konferencja odbędzie się w dniach
10-12.12.2018r.
Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy „Bel-Ami” w Zakopanem
Trzydniowe spotkanie stanowić będzie okazję do omówienia bieżących tematów związanych
z prowadzeniem lokalnej polityki wobec alkoholu w gminach. Poruszone zostaną także zagadnienia prawne
związane z procedurą zobowiązania do leczenia odwykowego; zaprezentowany zostanie System
Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego oraz rekomendacje do
realizacji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w świetle Ustawy o
zdrowiu publicznym i Narodowego Programu Zdrowia.
Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o wypełnienie i przesłanie do SPS załączonego
formularza zgłoszeniowego mailem do dnia 15.11.2018r. O udziale w konferencji decyduje kolejność
zgłoszeń.
Zgłoszenia na konferencję przyjmują:
Agnieszka Dudek – kierownik@sps.org.pl tel. 660 675 194 Koordynator konferencji
Aneta Udalska - sps@sps.org.pl tel. 604 250 4222 Specjalista ds. rekrutacji
Z uwagi na ograniczoną do 100 liczbę miejsc, możliwy jest udział maksymalnie dwóch przedstawicieli z danego
samorządu gminnego. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia naboru przed wyznaczonym terminem jeśli będzie
duża liczba zgłoszeń. Osoby wpisane na listę uczestników otrzymają mailowe potwierdzenie swojego udziału.

Poniżej program konferencji wraz z kartą zgłoszeniową
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Program konferencji
„Rozwiązywanie problemów alkoholowych w społeczności lokalnej – działania oparte na
dowodach”
10-12.12.2018r. Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy „Bel-Ami” w Zakopanem
I dzień 10 grudnia 2018r.
12.00 – 13.00 Obiad
13.00 – 13.15 – Otwarcie konferencji i omówienie programu oraz spraw organizacyjnych –
Moderator Robert Fryczkowski oraz koordynator projektu
13.15 – 14.30 – wykład przedstawiciela Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
14.30 – 14.45 – przerwa kawowa
14.45 – 16.15 – Wykład- Nowe cele i metody leczenia osób z problemem alkoholowym i ich
rodzin – dr Tomasz Głowik
16.15-17.45Wykład- Jak zorganizować i prowadzić świetlicę socjoterapeutyczną i co
charakteryzuje socjoterapię jako metodę pracy z dziećmi i rodzicami – Joanna Graniger
17.45-18.00- przerwa kawowa
18.00-19.30 Wykład- Diagnoza jako punkt wyjścia do opracowania gminnych programów –
aspekty teoretyczne, praktyczne i etyczne – Artur Malczewski
20.00 Kolacja połączona z programem integracyjno- kulturalnym dla uczestników i prowadzących
konferencję.
II dzień 11 grudnia 2018r.
07.30 – 08.45 - śniadanie
08.45 – 09.30 – Wykład- Picie alkoholu wśród młodzieży – diagnoza w oparciu o badania ESPAD
jako punkt wyjścia do planowanych działań profilaktycznych w gminie – Anna Borucka
09.30-09.45 przerwa
09.45 – 11.15 – Wykład- W jakie programy i działania profilaktyczne inwestować w gminie
zgodnie z aktualną wiedzą na temat ich skuteczności - Anna Borucka
11.15 – 12.00 - Wykład- Od koncepcji do realizacji - prezentacja jednego z rekomendowanych
programów profilaktycznych jako przykład Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych
i Promocji Zdrowia- dr Agnieszka Pisarska
12.00 – 12.15 - przerwa kawowa
12.15 – 13.45 - Wykład- Strategie ograniczania dostępności alkoholu w gminie- Kama Dąbrowska
13.45 – 14.15 – obiad

„Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020”

14.15-15.00- Wykład- Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego- aspekty prawne i
praktyczne- Kama Dąbrowska
15.00 – 16.30 Wykład - Praca ze sprawcami przemocy domowej jako element lokalnych systemów
przeciwdziałania przemocy w rodzinie- dr Agnieszka Chemperek
16.30 - 16.45 – przerwa kawowa
16.45 - 19.45 – seminaria do wyboru - zakres tematyczny poniżej
20.00 Kolacja
III dzień 12 grudnia 2018r.
07.30 – 08.45 śniadanie
08.45 – 11.45 – seminaria do wyboru – zakres tematyczny poniżej
11.45 – 12.00 – przerwa kawowa
12.00– 13.30 – wykład przedstawiciela Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
13.30 – 14.00 – podsumowanie konferencji i rozdanie zaświadczeń
14.00 Obiad
Seminaria do wyboru:
1. Współpraca z mediami w gminie – jak komunikować nasze działania, aby
zainteresować dziennikarzy – Robert Fryczkowski
2. Motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego- dr hab. Barbara
Bętkowska -Korpała
3. FASD – od profilaktyki do rehabilitacji – rekomendacje dla gmin - Emil Szumiło
4. Jak wybrać dobry program profilaktyczny – przegląd ofert i metody analizy – dr
Agnieszka Pisarska
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONFERENCJI
„Rozwiązywanie problemów alkoholowych w społeczności lokalnej – działania oparte na
dowodach”
TERMIN I MIEJSCE:

10-12.12.2018r. Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy „Bel-Ami”
ul. Goszczyńskiego 24, Zakopane

L.p.

Imię i nazwisko

(dane prosimy wpisywać drukowanymi
literami)

Funkcja

Nazwa Gminy

ADRES E-MAIL: _________________________________________ TELEFON KONTAKTOWY _________________________________________
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konferencji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie
Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Oświadczam, że nie uczestniczyłam/łem w roku 2018 w konferencji będącej realizacją zadania z zakresu
zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia.
Data ……………..

Czytelny podpis uczestnika……………………………

Pieczęć i podpis Zgłaszającego oraz Instytucji zgłaszającej ______________________________________

Osoby wpisane na listę uczestników otrzymają mailowe potwierdzenie swojego udziału.

W ramach konferencji uczestnicy mają bezpłatnie zapewnione: zajęcia dydaktyczne, materiały
szkoleniowe oraz całodzienne wyżywienie, w tym przerwy kawowe, i dwa noclegi w pokojach
dwuosobowych. Nie pokrywamy kosztów dojazdu. Uczestnicy dostaną zaświadczenia o uczestnictwie
w konferencji sygnowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Kartę zgłoszenia prosimy przesłać faksem:
tel./fax: (12) 636 92 85 lub fax.: (12) 626 94 40 do dnia 31.03.2018r.
Lub e-mailem
kierownik@sps.org.pl, sps@sps.org.pl
Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z potwierdzeniem udziału w konferencji

Uwaga! Dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc.
O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń
STUDIO PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ
Aleja 29 Listopada 39 A, 31-425 Kraków
tel. centrala: 12 636 92 85, 12 636-37 93; fax: 12 626 94 40, 12 626 94 41
www.sps.org.pl sps@sps.org.
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Niniejszym działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE („RODO”) informujemy, że przetwarzamy Pani/ Pana dane osobowe.
Niniejsze zasady stosuje się począwszy od dnia 25 maja 2018 r.
1. Kto jest Administratorem Pani/ Pana danych osobowych
Administratorem Pani/ Pana danych osobowych są wspólnicy spółki cywilnej Studio Profilaktyki
Społecznej Adam Rynkiewicz (dalej „Studio” Aleja 29 Listopada 39A, 31-425 Kraków, posiadająca
NIP 642-145-80-47. Z Administratorem Danych osobowych można się kontaktować:
•
•

listownie, na adres: Aleja 29 Listopada 39A, 31-425 Kraków
za pośrednictwem poczty e – mail, na adres: kierownik@sps.org.pl

2. Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
• przesyłania Pani/ Panu ofert usług świadczonych przez Studio (marketing bezpośredni)
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – prawnie uzasadniony interes,
• sporządzania zestawień i analiz na potrzeby wewnętrzne Studio (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) –
prawnie uzasadniony interes.
• Rozliczenia konkursu finansowanego z Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 201620120
3. Kto może być odbiorcą Pani/ Pana danych osobowych
Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych mogą być:
•
•

upoważnieni pracownicy Administratora danych osobowych,
podmioty przetwarzające na podstawie zawartych stosownych umów powierzenia, tj. podmioty
świadczące usługi hostingowe, podmioty świadczące usługi teleinformatyczne, a także podmioty
udostępniające narzędzia lub obsługujące systemy teleinformatyczne
•
4. Jak długo dane osobowe będą przechowywane
Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres:
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• do czasu złożenia przez Panią/ Pana sprzeciwu – w przypadku danych osobowych
przetwarzanych w celu oferowania usług świadczonych przez Studio (marketing bezpośredni),
5. Jakie przysługują Pani/ Panu prawa
Przysługuje Pani/ Panu, prawo do:
• dostępu do danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
• sprostowania (poprawienia) danych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub
niekompletne,
•
•
•
•

usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
ograniczenia przetwarzania danych,
wniesienia sprzeciwu,
przenoszenia danych.

- z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, które mogą ograniczyć lub wyłączyć poszczególne prawa,
wskazane w pkt 5 powyżej.
Administrator danych osobowych informuje również, że przysługuje Pani/ Panu prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy Pani/ Pana zdaniem dane osobowe są przetwarzane w
sposób niezgodny z obowiązującym prawem. Organem nadzorczym w kwestii ochrony danych
osobowych jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych.

6. Czy Pani/ Pana dane osobowe będą podlegały automatycznemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu
Pani/ Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

