Szkolenie dla członków gminnych komisji
rozwiązywania problemów alkoholowych
z gmin o najniższych dochodach z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

PROGRAM
Zarys tematyczny wykładów:
Tytuł wykładu

Liczba godzin

Diagnoza, monitorowanie i ewaluacja jako podstawa lokalnych strategii
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.

3

W jaki sposób rozumieć ludzi, żeby im lepiej pomagać?

2

Rodzina z problemem alkoholowym oraz współuzależnienie jako sposób
przystosowania się do życia z osobą uzależnioną. – prof. dr hab. Jerzy Mellibruda

2

Wzory spożywania alkoholu wśród dorosłych: pice ryzykowne, szkodliwe oraz
uzależnienie od alkoholu.

2

Metody leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz programy ograniczania
picia.

2

Pomoc socjoterapeutyczna dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym
prowadzona w formie świetlic i ośrodków opiekuńczo-wychowawczych

2

Skuteczne i nieskuteczne strategie profilaktyczne.

2

Poziomy profilaktyki i czynniki ryzyka.

2

Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego (z uwzględnieniem RODO) –
aspekty prawne i praktyczne oraz ograniczenia procedury

2

Prawne aspekty wydatkowania środków finansowych w ramach gminnych
programów rozwiazywania problemów alkoholowych oraz gminnych
programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

2

Sytuacja dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

2

Zasady kontaktu pomocowego z perspektywy podejścia motywującego.

2

Prawne aspekty działań własnych gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.

2

Psychologiczne mechanizmy przemocy w rodzinie oraz sytuacja psychologiczna
osoby doświadczającej przemocy.

2

Zadania gminnego programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie

2

1
Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020

Zawartość merytoryczna gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych.

2

Kryteria wyboru oferty profilaktycznej oraz prezentacja Systemu Rekomendacji
Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego.

2

Łączna liczba godzin wykładów przewidziana w programie szkolenia

35

Zarys tematyczny warsztatów:
Tytuł warsztatu

Liczba godzin

Pierwszy kontakt członków gminnej komisji z osobą doznającą przemocy
w rodzinie.

4

Pierwszy kontakt z klientem gminnej komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych z perspektywy podejścia motywującego.

5

Pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym w kontekście pracy
z rodziną.

4

Łączna liczba godzin warsztatów przewidziana w programie szkolenia

13

2
Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020

