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ZAPROSZENIE
Studio Profilaktyki Społecznej oraz

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
mają zaszczyt zaprosić na bezpłatną ogólnopolską konferencję

„Rola psychologicznej diagnozy klinicznej w procesie leczenia
osób z zaburzeniami używania alkoholu"
02-04.12.2019r.
Hotel City SM*** Business & SPA w Krakowie
ul. Gajowa 16, 30-426 Kraków www.hotelcity.pl, www.lesnespa.pl

Konferencja jest adresowana do psychologów zatrudnionych w placówkach leczenia uzależnienia od
alkoholu, w tym specjalistów psychoterapii uzależnień,́ oraz osób w trakcie szkolenia w zakresie specjalisty
psychoterapii uzależnień́ . Konferencja ma na celu zwiększenie gotowości psychologów do stawiania diagnoz
psychologicznych, a specjalistów psychoterapii uzależnień do wykorzystywania tych diagnoz w procesie
terapii osób uzależnionych.
Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o wypełnienie i przesłanie do SPS załączonego
formularza zgłoszeniowego mailem do dnia 15.11.2019r.
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. 604 250 422 Specjalista ds. rekrutacji
Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia naboru przed wyznaczonym terminem jeśli będzie duża liczba
zgłoszeń. Osoby wpisane na listę uczestników otrzymają mailowe potwierdzenie swojego udziału.
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Poniżej program konferencji wraz z kartą zgłoszeniową

Konferencja:
„Rola psychologicznej diagnozy klinicznej w procesie leczenia osób z zaburzeniami używania
alkoholu"
02.12.2019r. (poniedziałek )
13.00-14.00 obiad
14.00 – 14.15 Otwarcie konferencji i omówienie programu oraz spraw organizacyjnych – Organizator oraz
koordynator merytoryczny Barbara Bętkowska-Korpała
14.15

–

15.00

Wykład

(1h)

Psychologia

kliniczna

i

jej

zastosowanie

w

ochronie

zdrowia

– dr hab. Bernadetta Izydorczyk, prof. UJ
15.00-15.45 Wykład (1h) Diagnoza osobowości w leczeniu osób uzależnionych – mgr Jolanta Ryniak
15.45 - 16.00 przerwa kawowa
16.00-16.45 Wykład (1h) Metody i narzędzia w klinicznej ocenie osobowości – dr Mirosława Jawor
16.45 - 17.30 wykład (1h) Diagnoza neuropsychologiczna w leczeniu osób uzależnionych - dr Anna Starowicz-Filip
17.30-18.15 Wykład (1h) Psychologiczna diagnoza kliniczna młodzieży z problemami zachowań nałogowych – dr
Katarzyna Sitnik-Warchulska
18.15-19.00 Seminarium: Cele i metody psychologicznej diagnozy klinicznej w procesie diagnozy uzależnienia –
prowadzenie – Barbara Bętkowska-Korpała
19.00-19.15 Podsumowanie dnia - prowadzenie dr hab. Barbara Bętkowska-Korpała
Od 19.30 Kolacja połączona z programem integracyjno-kulturalnym dla uczestników i prowadzących konferencję

03.12.2019r. (wtorek)
8.00 – 09.00 – śniadanie
9.00 – 13.00 (5h + przerwa kawowa) zajęcia warsztatowe A,B,C,D,E
13.00 – 14.00 – przerwa obiadowa
14.00 – 18.00 (5h + przerwa kawowa) zajęcia warsztatowe A,B,C,D,E
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18.00-18.45 Seminarium: Znaczenie psychologicznej diagnozy klinicznej dla potrzeb psychoterapii uzależnień – mgr
Jolanta Ryniak
18.45-19.00 Podsumowanie dnia - prowadzenie dr hab. Barbara Bętkowska-Korpała
Od 19.15 Kolacja

04.12.2019r. (środa)
08.00 – 09.00 śniadanie
09.00 – 13.00 (5 h + przerwa kawowa) - zajęcia warsztatowe A,B,C,D,E
13.00 – 13.15 Podsumowanie konferencji, rozdanie zaświadczeń, zakończenie konferencji – organizator i koordynator
merytoryczny: Barbara Bętkowska-Korpała
Od 13.15 Obiad

ZAJĘCIA WARSZTATOWE do wyboru
Warsztat A:
Diagnoza zaburzenia osobowości i jej implikacje dla psychoterapii osób uzależnionych od alkoholu - mgr Jolanta Ryniak
Warsztat B:
Inwentarz osobowości MMPI-2 w diagnozie klinicznej - dr Mirosława Jawor
Warsztat C:
Kliniczne zastosowanie Inwentarza osobowości NEO-PI-R – dr hab. Barbara Bętkowska-Korpała
Warsztat D:
Diagnozowanie funkcji wykonawczych w planowaniu leczenia osób uzależnionych – dr Anna Starowicz-Filip
Warsztat E:
Psychologiczna diagnoza kliniczna młodzieży z zachowaniami ryzykownymi i wyznaczanie kierunków pomocy – dr
Katarzyna Sitnik-Warchulska
Każdy uczestnik może z pośród pięciu warsztatów uczestniczyć w trzech wybranych.
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONFERENCJI
„Rola psychologicznej diagnozy klinicznej w procesie leczenia osób z zaburzeniami używania
alkoholu"
Termin
02-04.12.2019r.
Hotel City SM*** Business & SPA w Krakowie
ul. Gajowa 16, 30-426 Kraków www.hotelcity.pl, www.lesnespa.pl
L.p.

Imię i nazwisko
(dane prosimy wpisywać drukowanymi
literami)

Nazwa Jednostki

Wybór
warsztatu
03.12 rano

Wybór
warsztatu
03.12
popołudniu

Wybór
warsztatu
04.12

O zakwalifikowaniu na wybrane warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń!!!
ADRES E-MAIL: _________________________________________ TELEFON KONTAKTOWY _________________________________________
Dane placówki : ______________________________________________________________________________________________________

Pieczęć i podpis Zgłaszającego oraz Instytucji zgłaszającej ______________________________________

W ramach konferencji uczestnicy mają bezpłatnie zapewnione: zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe oraz
całodzienne wyżywienie, w tym przerwy kawowe, oraz 2 noclegi w pokojach dwuosobowych. Nie pokrywamy kosztów
dojazdu.
Uwaga! Dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc.
O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Kartę zgłoszenia prosimy przesłać faksem:
tel./fax: (12) 636 92 85 lub fax.: (12) 626 94 40 do dnia 15.11.2019r.
Agnieszka Dudek – kierownik@sps.org.pl tel. 660 675 194 Koordynator konferencji
Aneta Udalska - sps@sps.org.pl tel. 604 250 422 Specjalista ds. rekrutacji
Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z potwierdzeniem udziału w konferencji
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