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Konferencja ma na celu podniesienie poziomu wiedzy i wzmocnienie kwalifikacji osób odpowiedzialnych
za realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i/lub gminnych
programów przeciwdziałania narkomanii.
Osoby pracujące w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym w szczególności
pełnomocnicy i członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów uzależnień oraz przedstawiciele
samorządów gminnych.
3 grupy – po 18 osób w każdej
łącznie – 54 osoby
Konferencja trwa 12 godzin dydaktycznych (5 wykładów dla całego audytorium, a następnie 7 godzin
dydaktycznych warsztatów dla każdej z grup) i realizowane będzie w trybie wyjazdowym, w Hotelu
Zawiercie, ul. Wierzbowa 6, Zawiercie.
Na konferencji bezpłatnie zapewniamy Państwu nocleg, wyżywienie oraz usługę dydaktyczną. Organizator
nie pokrywa kosztów dojazdu na zajęcia.
Możliwość skorzystania z zakwaterowania dotyczy uczestników posiadających miejsce zamieszkania
w miejscowości innej, niż ta, w której odbywa się konferencja.
Zakwalifikowanie do udziału obliguje do uczestnictwa w całości zajęć.

PROGRAM:

TRENER:

Termin konferencji: 27-28 czerwca 2018 roku
1. Zakres merytoryczny wykładów:
 Ustawa o zdrowiu publicznym oraz Narodowy Program Zdrowia - w zakresie przeciwdziałania
uzależnieniom od alkoholu i narkotyków;
 Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 Gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w świetle znowelizowanych
ustaw oraz Narodowego Programu Zdrowia;
 Kluczowe problemy w realizacji gminnych programów profilaktyki uzależnień.
2. Zakres merytoryczny warsztatów:
 Rola komisji ds. rozwiązywania problemów uzależnień w systemie organizowania oddziaływań
na poziomie gminy;
 Zadania ustawowe w zakresie przeciwdziałania problemom alkoholowym oraz narkomanii;
 Interdyscyplinarne podejście do prowadzenia oddziaływań, w tym profilaktycznych.
 System wydatkowania środków finansowych na działania profilaktyczne pod kątem wytycznych
NIK i RIO;
 Działania rekomendowane do realizacji w ramach gminnych programów profilaktyki
i rozwiązywania problemów uzależnień;
 Dobry i skuteczny program profilaktyczny – charakterystyka.
Tomasz Kobylański – psychoterapeuta, socjoterapeuta, psychoprofilaktyk, certyfikowany coach. Twórca i realizator
projektów rządowych dotyczących rozwoju pasji (m .in. „Gry planszowe megarozwojowe”, „KO-MIKS”). Pracuje w oparciu
o nowoczesne techniki coachingu edukacyjnego, w których najważniejsze są cel i droga do realizacji. Działania jakie realizuje
wspiera m.in. Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Krajowe Biuro
Przeciwdziałania Narkomanii i Fundacja PZU.

Katarzyna Bukała – psycholog kliniczny, obecnie w trakcie nauki w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na SWPS
Uniwersytecie Humanistycznospołecznym, Wydział w Katowicach. Ukończyła kursy z zakresu m. in. rozwiązywania konfliktów
i mediacji, motywacji i pracy w oparciu o indywidualne zasoby oraz szkolenie z Racjonalnej Terapii Zachowania. Przez kilka lat
prowadziła grupę wsparcia dla osób w wieku 20-25 lat. Prowadzi szkolenia, grupy wsparcia, konsultacje i psychoterapię.

Marcin Mołoń – psychoterapeuta, socjoterepeuta, certyfikowany coach. Twórca projektów rozwojowych i programów
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profilaktycznych. W ostatnich 10 latach przeprowadził kilkadziesiąt programów (m. in. „Profilaktyka tańsza od leczenia”, „Czytaj nie
klikaj!”) opartych o profilaktykę alternatyw - programy skoncentrowane na rozwoju pasji i umiejętności psychospołecznych.
Programy te zostały zauważone i docenione m in. Przez Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii i Fundację PZU.

DODATKOWE
INFORMACJE:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
Dział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie
tel.: 32/ 730 68 91
tel. kom.: 692 005 708
e-mail: opa@rops-katowice.pl
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