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Szkolenia i Konferencje „SEMPRE” 

serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu 
 
Rekomendowane programy profilaktyczne w roku 2020. 

Substancje psychoaktywne w Polsce w kontekście 
najnowszej polityki antynarkotykowej 

 
TERMIN I MIEJSCE: 

• 22-25.03.2020 r. w Wiśle  
liczba uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń              

• Hotel Premium*** 
Kopydło 20, 43-460 Wisła 
http://www.hotelpremium.pl 
 

 
ADRESACI: 
 
Program został przygotowany w szczególności dla przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin, w tym 
Wójtów/Burmistrzów/Prezydentów, przewodniczący Komisji RPA, Pełnomocników ds. Profilaktyki i RPA, członków i 
kandydatów na członków GKRPA, a także dla Przewodniczących i członków Interdyscyplinarnych Zespołów ds. 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kierowników OPS, pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów, strażników 
miejskich, przedstawicieli służby zdrowia, dyrektorów i pedagogów szkolnych, pracowników punktów konsultacyjnych oraz 
innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia 
 
WYKŁADOWCY: 
 
Jolanta Terlikowska - pedagog, absolwent Wydziału Pedagogiki Ogólnej Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1996 r. pracuje w Państwowej Agencji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. Jako kierownik Działu ds. Rodziny i Młodzieży koordynuje realizację programów „Rozwijania profilaktyki szkolnej, rodzinnej i 
środowiskowe” oraz program „Doskonalenia form i metod pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym”. Prowadzi 
szkolenia dla wychowawców świetlic socjoterapeutycznych, nauczycieli i realizatorów programów profilaktycznych oraz członków gminnych komisji ds. profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przedstawicieli różnych służb (lekarzy, pracowników socjalnych, kuratorów, psychologów, wojskowych, itp.). Jest 
członkiem zespołu ds. Projektu Badawczego dotyczącego Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD). Uczestniczyła w badaniach populacyjnych ALICJA, 
których celem było oszacowanie liczby dzieci z FASD w Polsce. Realizuje szkolenia dotyczące budowy systemu pomocy dzieciom z FASD i ich rodzinom.  
Robert Bretner - funkcjonariusz Policji w Wydziale Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, koordynator na terenie województwa przedsięwzięć z 
obszaru przeciwdziałania narkomanii, współpracuje z wojewódzkimi organami władzy rządowej i samorządowej oraz innymi podmiotami w zakresie kształtowania 
polityki bezpieczeństwa i porządku publicznego w województwie. Udział we wdrażaniu wojewódzkich programów prewencyjnych związanych z ograniczaniem i 
przeciwdziałaniem narkomanii oraz oceny stanu ich realizacji. Udział w adaptowaniu i wdrażaniu rządowych i resortowych programów profilaktyki antynarkotykowej, 
a także monitoring i ocena społecznego odbioru. Współpraca ze środkami masowego przekazu w opracowaniu materiałów informacyjno - edukacyjnych 
upowszechniających konieczność aktywnego udziału społeczeństwa w zapobieganiu narkomanii. Prowadzenie działalności szkoleniowo - instruktażowej dla 
policjantów, oraz instytucji i organizacji pracujących na rzecz dzieci i młodzieży. Współpraca z ośrodkami akademickimi, naukowymi oraz mediami w zakresie 
przeciwdziałania narkomanii. Czynnie uczestniczył w tworzeniu Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2020. W przeszłości 
funkcjonariusz CBŚ KGP, konsultant MSWiA, delegat z ramienia MSW i MSZ do Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli 
celem wzmocnienia Wydziału ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych JHA w czasie polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Ekspert krajowy 
wspierający prace Horyzontalnej Grupy ds. Narkotyków (HDG), ekspert w posiedzeniach Stałego Komitetu Współpracy Operacyjnej w Zakresie Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego UE (COSI) pracując i współtworząc razem z Komisją Europejską m.in. „Pakt Przeciwko Narkotykom Syntetycznym” i dopalaczom. Współpraca z 
delegacjami Państw Członkowskich UE w Brukseli oraz przedstawicielami INTERPOLU i EUROPOLU. Uczestnictwo w posiedzeniu Komitetu LIBE (Wolności 
Obywatelskie, Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne) Parlamentu Europejskiego. Zainteresowania: instruktor Oyama Karate - 4 Dan, wiceprezes krakowskiego klubu 
Oyama karate. Sędzia klasy międzynarodowej. Wychowawca dzieci i młodzieży. 
Błażej Pasiut – psycholog sądowy, mediator, trener, absolwent Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończony moduł 
specjalizacyjny: Psycholog w sektorze instytucji publicznych, samorządowych i non-profit oraz Psychologii Negocjacji.  Absolwent WSB- National Louis University, 
kierunku Innowacyjne Metody Zarządzania Badaniami Naukowymi. Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny uczelni wyższych, w tym Krakowskiej Akademii im. 
Andrzeja Frycza Modrzewskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 
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SZKOLENIE: 

Rekomendowane programy profilaktyczne w roku 2020.  
Substancje psychoaktywne w Polsce w kontekście najnowszej polityki 

antynarkotykowej 
 

Termin szkolenia: 22-25.03.2020 r. w Wiśle 
Miejsce szkolenia: Hotel Premium***, Kopydło 20, 43-460 Wisła, http://www.hotelpremium.pl   

HARMONOGRAM SZKOLENIA: 
DZIEŃ 1 (22.03.2020r.) - NIEDZIELA 
Do godz.14.00 – Przyjazd, zakwaterowanie 
 
DZIEŃ 2 (23.03.2020r.) - PONIEDZIAŁEK 
07.00 – 09.00– Śniadanie 
 
Planowanie działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w 2020r. - Rekomendowane programy– 
prowadzenie Jolanta Terlikowska: 
9.00– 10.30    

1. Co dla samorządów lokalnych wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli pn. "Profilaktyka uzależnień od alkoholu i 
narkotyków"?  

2. Analiza wyników raportu Najwyższej Izby Kontroli pn. „Funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego dla dzieci”  
 
10.30 – 11.00 Przerwa kawowa 
11.00– 13.00  

3. Programy o potwierdzonej skuteczności, czyli jakie 
4. Jak jednostki samorządu terytorialnego mogą prawidłowo i rzetelnie wykonywać zadania dotyczące zwiększania 

dostępu programów o potwierdzonej skuteczności? 
 
13.00– 14.00  Obiad 
14.00– 15.30  

5. Bank Rekomendowanych Programów Profilaktycznych - pomoc czy ograniczenie w działaniach samorządów 
lokalnych? 
 

19.00 Kolacja uroczysta, czas umila oprawa muzyczna DJ 
 
 
DZIEŃ 3 (24.03.2020r.) - WTOREK 
07.00 – 09.00 – Śniadanie 
 
Substancje psychoaktywne w Polsce w kontekście najnowszej polityki antynarkotykowej – prowadzenie 
Robert Bretner: 
09.00– 10.30    

1. Charakterystyka zjawiska narkomanii. Narkotyki używki i dopalacze. 
2. Elementy podstawowej polityki gminy w zakresie przeciwdziałania narkomanii: 

• działalność wychowawcza , edukacyjna, informacyjna i zapobiegawcza dotycząca zjawiska narkomanii 
• leczenie, rehabilitacja i reintegracja osób uzależnionych; 
• ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych 
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10.30 – 11.00 Przerwa kawowa 
11.00– 13.00  

2. Elementy podstawowej polityki gminy w zakresie przeciwdziałania narkomani: 
• zwalczanie niedozwolonego obrotu, wytwarzania, przetwarzania, przerobu i posiadania substancji, których 

używanie może prowadzić do narkomanii; 
• zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnych w zapobieganiu używania środków psychoaktywnych, 
• wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu 

problemów narkomanii. 
 
13.00– 14.00  Obiad 
14.00– 15.30  

3. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii – środowisko prawne problematyki związanej z nielegalnymi substancjami 
odurzającymi i środkami psychotropowymi. 
 

16.00 Wycieczka z przewodnikiem po Wiśle 
19.00 Kolacja 
 
 
DZIEŃ 4 (25.03.2020r.) - ŚRODA 
07.00 – 09.00– Śniadanie, wykwaterowanie do 12.00 
 
Mediacja jako metoda rozwiązywania konfliktów – warsztat dla członków GKRPA i ZI – prowadzenie Błażej 
Pasiut: 
09.00– 10.30    

1. Tworzenie płaszczyzny porozumienia w sytuacjach sporu 
2. Mediacje - strategie polubownego rozwiązywania konfliktów – założenia podejścia praktycznego, zakres 

zastosowania 
3. Podstawy prawne zastosowania koncyliacyjnych metod rozwiązywania konfliktów i sporów 

 
10.30 – 11.00 Przerwa kawowa 
11.00– 13.00    

4. Przygotowanie do mediacji – zasady, standardy prowadzenia, wymogi etyczno-zawodowe 
5. Zakres zastosowanie procedury mediacyjnej – zasady kwalifikacji, diagnoza wstępna 
6. Procedura postępowania mediacyjnego  
7. Umiejętności interpersonalne w procesie mediacji – umiejętne słuchanie, zadawanie pytań, obserwacja 
8. Problem pracy z przemocą a mediacja 
9. Praca z osobami z uzależnieniem a możliwości wykorzystania mediacji 
10. Analiza przypadków – modelowanie działań pomocowych 

13.00– 14.00  Obiad 
 
 
KOSZT SZKOLENIA: 1390 zł od Osoby.  

Cena obejmuje: 
- autorskie materiały szkoleniowe i ćwiczeniowe, opiekę logistyczną organizatora na miejscu, 

- certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia sygnowany przez Wykładowców 
- zakwaterowanie wraz z wyżywieniem 

- 3 noclegi ze śniadaniem, (pokoje 2- osobowe, pokoje 1 osobowe dodatkowo płatne) 
-3 obiady, 2 kolacje w tym 1 uroczysta, serwis kawowy  

 - wycieczkę pieszą z przewodnikiem 
DOJAZD WE WŁASNYM ZAKRESIE. 

PARKING PŁATNY DODATKOWO WG CENNIKA HOTELU. 
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Karta zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu 

 (Prosimy wypełnić drukowanymi) 
 

Temat szkolenia 
Rekomendowane programy profilaktyczne w roku 2020.  

Substancje psychoaktywne w Polsce w kontekście najnowszej polityki 
antynarkotykowej 

Data szkolenia 22-25.03.2020 r. w Wiśle  
 

1. Imię i nazwisko  
              Zawód wykonywany  

2. Imię i nazwisko  
              Zawód wykonywany  

3. Imię i nazwisko  
              Zawód wykonywany  

Dane do faktury* 

 
 
 
 
 
 

 
 

Oświadczamy, że szkolenie jest finansowane ze środków publicznych 
 
 

………………………… 
Data 

..................................…… 
Podpis 

 

 
Warunki uczestnictwa w szkoleniu  

1. Organizatorem szkolenia jest Szkolenia i Konferencje „SEMPRE”, zwane dalej "SEMPRE”  2. Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, zestaw materiałów 
szkoleniowych, koszty noclegów przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Cena nie obejmuje kosztów przejazdów, kosztów parkingu.3. Warunkiem 
uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego poprzez fax 22 398 86 39 lub poprzez e-mail: biuro@szkolenia-sempre.pl 4. O przyjęciu na 
szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. SEMPRE zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista uczestników w danym terminie szkolenia będzie 
już zamknięta oraz w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby osób. 5. Sempre  zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu na 3 
dni przed terminem szkolenia.6.W przypadkach określonych w punkcie 4 i 5, wszelkie kwoty wpłacone tytułem zapłaty za udział w szkoleniu zostaną zwrócone w 
całości w ciągu 14 dni od daty przekazania stosownej informacji do uczestnika szkolenia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy strony uzgodnią, że wpłacona kwota zostanie 
zaliczona na poczet zapłaty za udział uczestnika w szkoleniu w innym terminie. 7. Należność za uczestnictwo w szkoleniu należy uregulować najpóźniej na 7 dni 
przed rozpoczęciem szkolenia na konto bankowe SEMPRE: 26 1600 1198 0002 0023 2122 3001. 8. Rachunek / Faktura VAT zostanie doręczona uczestnikowi 
w trakcie szkolenia lub przesłana pocztą na adres wskazany w formularzu zgłoszenia. Rachunek / Faktura VAT jest wystawiana tylko na dane wskazane na formularzy 
zgłoszenia. Nie ma możliwości zmiany tych danych po wystawieniu rachunku / faktury VAT. 9. Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 21 lub wiecej dni przed 
planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciażeń finansowych, pod warunkiem przesłania informacji o rezygnacji z udziału w 
szkoleniu w formie listu, faksu fax 22 398 86 39 lub poprzez e-mail: biuro@szkolenia-sempre.pl. Decydująca jest data wpływu oświadczenia o rezygnacji do SEMPRE. 
10. Z zastrzeżeniem pkt 11, w przypadku zgłoszenia rezygnacji na mniej niż 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, SEMPRE zastrzega sobie 
prawo do wystawienia noty obciążeniowej w wysokości 60% ceny szkolenia tytułem kary umownej oraz potracenia kwoty powstałej w ten sposób należności od 
kwoty wcześniej uiszczonej tytułem zapłaty za szkolenie. W przypadku jeżeli zapłata nie została wcześniej uiszczona, kary umowne są płatne w terminie 14 dni od 
daty wystawienia noty obciażeniowej. 11. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w szkoleniu na mniej niż 5 dni robocze przed planowanym terminem 
rozpoczęcia szkolenia, SEMPRE  zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia, tak jak za należycie wykonane szkolenie. Wcześniej wpłacone kwoty nie podlegają w 
tej sytuacji zwrotowi. 12. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w programie szkolenia oraz do zmian trenerów prowadzących dane szkolenie. 13. 
SEMPRE będzie rozpatrywać wyłącznie reklamacje dotyczące szkoleń otrzymane w formie pisemnej w terminie do 14 dni od daty zakończenia szkolenia. Reklamacje 
otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane. 14. Przesłanie do SEMPRE wypełnionego formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych 
Warunków uczestnictwa oraz z zawarciem umowy pomiedzy SEMPRE a uczestnikiem szkolenia (w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych) lub firmą (w przypadku 
osób prawnych). Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne także ze zgodą na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjnych i 
marketingowych zgodnie z przepisami art. 28 ust. 3 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych). 
 
 

KOSZT SZKOLENIA: 1390 zł od Osoby.  

 
………………………… 

Data 
..................................…… 

Podpis 
 


