
                                                                                                   
 

„Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, 

realizowane na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom”. 

 

 

 

Studio Profilaktyki Społecznej oraz Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom 
mają zaszczyt zaprosić do udziału w szkoleniu: 

 

„Prawne i psychologiczne aspekty procedury zobowiązania do leczenia 
odwykowego w praktyce gminnych komisji rozwiązywania problemów 

alkoholowych” 

 
 

TERMIN I MIEJSCE: 
Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy „Bel-Ami” 

ul. S. Goszczyńskiego 24, 34-500 Zakopane 
Data: 11.07.2022r. – 13.07.2022r. 

 
 

Szkolenie będzie obejmowało 20 godzin dydaktycznych, w tym   11 godzin  wykładów i 9 godzin 
warsztatów. adresowane jest do członków gminnych komisji profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych, pełnomocników ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych/ koordynatorów gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych pracujących w gminach o najniższych dochodach według kryterium dochodów 
opisanego na karcie zgłoszenia.  

 
 
 

HARMONOGRAM SZKOLENIA: 
 

Miejsce: Zakopane 

11.07.2022 r. Dzień pierwszy  

12.30 – obiad 

13.30 – rozpoczęcie szkolenia i omówienie programu  

13.30 – 15.45 – Prawne aspekty procedury zobowiązania do leczenia odwykowego – 

Sylwester Lewandowski wykład (3 godz. dydaktyczne)  

15.45 – 16.15 – przerwa  

16.15 – 17.45 – Dialog motywujący jako skuteczna metoda motywowania do leczenia 

odwykowego – założenia i zastosowanie Jadwiga Fudała  wykład (2 godz.)  

18.00 – kolacja  

12.07.2022r. Drugi dzień  

08.00 – śniadanie  

09.00 – 10.30 – Podstawowe procesy i techniki Dialogu Motywującego Aleksandra 

Szołdra-Kobus  wykład (2 godz.)  
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10.30 – 11.00 – przerwa  

11.00 – 12.30 – Gminna komisja jako strona postępowania sądowego – sądowa 

praktyka procedury - Sylwester Lewandowski, wykład (2 godz.)  

12.30 – 12.45 – przerwa  

12.45 – 14.15 – Wydobywanie i wzmacniania motywacji klientów – praca nad 

ambiwalencją   Jolanta Celebucka wykład (2 godz.)  

14.15 – 15.30 – obiad  

15.30 – 17.00 – warsztaty Rozmowa z osobą uzależnioną od alkoholu w ramach 

procedury zobowiązania do leczenia odwykowego (2 godz.) Jadwiga Fudała, 

Aleksandra Szołdra-Kobus, Jarosław Banaszak, Jolanta Celebucka  

 

Zawartość merytoryczna warsztatów - główne treści:  

Celem jest  

1. Poznanie warunków skutecznego motywowania i zwiększenie umiejętności budowania 

relacji z klientem gminnej komisji sprzyjającej motywowaniu  

2. Zwiększenie umiejętności prowadzenia rozmowy z wykorzystaniem technik dialogu 

motywującego    

3. Zdobycie umiejętności edukowania pacjentów i udzielania im porad zgodnie z duchem 

dialogu motywującego 

4. Poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach tzw. "oporu"  

Podczas warsztatów zostanie zaprezentowany filmowy przykład rozmowy z osobą 

uzależnioną od alkoholu na podstawie filmu przygotowanego przez PARPA - ok 20 minut. 

Film pokazuje dwie rozmowy księdza z osobą uzależnioną, pierwsza rozmowa nie jest 

oparta o metodę DM, natomiast druga pokazuje techniki i ducha dialogu motywującego.   

 

17.00 – 17.15 – przerwa  

17.15 – 18.45 – warsztaty (2 godz.)  

19.00 – kolacja 

 

13.07.2022r. Trzeci dzień  

09.00 – 11.15 -  warsztaty (3 godz.)  
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11.15 – 11.30 – przerwa  

11.30 – 13.00 – warsztaty (2 godz.)  

13.00  - zakończenie szkolenia  

13.15 – obiad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartę zgłoszenia prosimy przesłać faksem:  
tel./fax: 12 636 92 85  lub fax.: 12 626 94 40  do dnia 30.06.2022r. 

 
Agnieszka Dudek – kierownik@sps.org.pl tel. 660 675 194 Koordynator szkoleń 

                    Joanna Słowik -  sps@sps.org.pl  tel.  505 011 742   Specjalista ds. rekrutacji 

Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z potwierdzeniem udziału w szkoleniu 
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU 

„Prawne i psychologiczne aspekty procedury zobowiązania do leczenia 
odwykowego w praktyce gminnych komisji rozwiązywania problemów 

alkoholowych” 
 

TERMIN I MIEJSCE:    
11-13.07.2022r.           Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy „Bel-Ami”  
                                     ul. S. Goszczyńskiego 24, 34-500 Zakopane 
 
L.p. Imię i nazwisko  

(dane prosimy wpisywać drukowanymi 
literami) 

Nazwa Jednostki 

   
   

 
ADRES E-MAIL:_______________________________________________   
TELEFON KONTAKTOWY __________________________ 
 
Oświadczam, że dochody gminy z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych nie przekroczyły 150 000 zł.  

Dochody mojej gminy mieszczą się w jednym z poniższych przedziałów: 

 

�  Do 25 000 zł  

�  25 000 zł -  50 000 zł  

�  50 000 zł – 75 000 zł 

�  75 000 zł – 100 000 zł  

�  100 000 zł – 125 000 zł 

�  125 000 zł – 150 000 zł 

W ramach szkolenia uczestnicy mają zapewnione: zajęcia dydaktyczne, materiały 
szkoleniowe oraz całodzienne wyżywienie, w tym przerwy kawowe i noclegi ze 

śniadaniem 

Nie pokrywamy kosztów dojazdu. Uczestnicy dostaną zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu  

 

Data ……………..   Czytelny podpis………………………………… 
  Pieczęć i podpis Zgłaszającego oraz Instytucji zgłaszającej                

 
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 30.06.2022r. 

Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z potwierdzeniem udziału w szkoleniu 
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