„PRAKTYCZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA
GMINNYCH KOMISJI RPA W KONTEKŚCIE
NAJNOWSZYCH ZMIAN W PRAWIE.
ZNACZENIE WCZESNEJ PROFILAKTYKI
ZINTEGROWANEJ
W BUDOWANIU BEZPIECZNEJ SZKOŁY I
ŚWIADOMEJ RODZINY”.

Gdzie?
Centrum Konferencyjne
”CZTERY PORY ROKU”
ul. Królewska 41, 34-511 Kościelisko
Traktujemy poszczególnych klientów indywidualnie,
każdy ma swoje osobiste potrzeby,
dlatego zapraszmy po spersonalizowane rabaty

Kiedy?
22-25 sierpnia 2022r.
(poniedziałek - czwartek)
w Zakopanem - Kościelisku
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Dla Kogo ?
Program został przygotowany w szczególności dla przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin,
w
tym
Wójtów/Burmistrzów/Prezydentów,
przewodniczących
Komisji
RPA,
Pełnomocników ds. Profilaktyki i RPA, koordynatorów gminnych programów, członków,
kandydatów i nowo powołanych członków GKRPA, nauczycieli, pedagogów szkolnych,
pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, a także innych osób zajmujących się
rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
przeciwdziałaniem narkomanii oraz
przeciwdziałaniem uzależnieniom behawioralnym

Prowadzący:
Sędzia Anna Maria Wesołowska - łódzka sędzia w stanie
spoczynku, znany autorytet w dziedzinie prawa, która od wielu
lat pracuje w obszarze szeroko rozumianej edukacji prawnej
społeczeństwa, także w zakresie mediacji rodzinnych, czy
przeciwdziałania przemocy. Współautorka ustawy o świadku
koronnym,
orędowniczka
„Niebieskiego
pokoju”
bezpiecznego miejsca przesłuchań dzieci – świadków i ofiar
przestępstw. Występowała w programach Sędzia Anna Maria
Wesołowska oraz Wesołowska i mediatorzy
Robert Lemański – niezależny ekspert, dyplomowany
specjalista w zakresie profilaktyki społecznej, w latach 20072008 Kierownik Działu Programów Lokalnych PARPA i
Koordynator Projektu Sieć Gmin Wiodących PARPA, od 20 lat
prowadzi szkolenia specjalistyczne dla członków GKRPA oraz
pracowników socjalnych, od 20 lat członek kilku Gminnych
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (w tym
przewodniczący). Od stycznia 2022 roku skonsultował w
kilkudziesięciu gminach projekty gminnych programów.
Praktyk, nie teoretyk. Warszawa
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PROGRAM KONFERENCJI SZKOLENIOWEJ:
„Praktyczne aspekty funkcjonowania gminnych komisji rpa w kontekście najnowszych zmian w
prawie. Znaczenie wczesnej profilaktyki zintegrowanej w budowaniu bezpiecznej szkoły i
świadomej rodziny”.

DZIEŃ 1 (22.08.2022r.) – PONIEDZIAŁEK
Od godziny 12.00-20.00 – Przyjazd, zakwaterowanie uczestników konferencji.
Zakwaterowanie w pokoju od godz. 15.00.
Od godziny 17.00-19.00 – Obiadokolacja
19.00 Powitanie, omówienie programu szkolenia, przekazanie materiałów
DZIEŃ 2 (23.08.2022r.) – WTOREK
07.00-09.00– Śniadanie. (10.30-11.00) przerwa kawowa
09.00-13.00 Wykłady - prowadzenie Robert Lemański
Praktyczne aspekty działania gminnych komisji rpa w kontekście najnowszych zmian
w prawie:
1. Usytuowanie komisji w strukturach urzędu gminy: KPA, regulamin działania komisji, współpraca z
pełnomocnikiem, podział obowiązków członków komisji;
2. Jak wydatkować środki alkoholowe, aby realizować zadania z gminnego programu i wypełniać cele
operacyjne Narodowego Programu Zdrowia
3. Budżet ze środków z małpkowego - jak wydatkować środki zgodnie z prawem?
4. Procedura Niebieskie karty w komisji
13.00-14.00 DLA ZAINTERESOWANYCH: panel dyskusyjny z Panem Robertem Lemańskim
13.00-15.00 Obiad
15.00-19.00 Wycieczka z przewodnikiem tatrzańskim do Doliny Kościeliskiej
19.30 Kolacja integracyjna w karczmie „Cztery Pory Roku”- grill z degustacją potraw regionalnych- zagra
kapela góralska
DZIEŃ 3 (24.08.2022r.) – ŚRODA
07.00– 09.00– Śniadanie. (10.30-11.00) przerwa kawowa
09.00-13.00 Wykłady - prowadzenie Robert Lemański
Praktyczne aspekty działania gminnych komisji rpa w kontekście najnowszych zmian
w prawie:
1. Zasady wynagradzania członków komisji
2. Jak wybrać programy profilaktyczne do realizacji na poziomie gminy
3. Połączenie problematyki alkoholowej, narkomanii i uzależnień behawioralnych w działaniach
profilaktycznych.
4. Jak wydatkować środki alkoholowe na działania pomocowe dla osób z Ukrainy?
5. Przykłady działań na poziomie gminy - wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia.
13.00-14.00 DLA ZAINTERESOWANYCH: panel dyskusyjny z Panem Robertem Lemańskim
13.00-15.00 Obiad
15.00-19.30 Czas wolny
19.30 Kolacja bankietowa połączona z dyskoteką i karaoke
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DZIEŃ 4 (25.08.2022r.) – CZWARTEK
07.00 – 09.00 Śniadanie (Wykwaterowanie z pokoi do godziny 10.00 i złożenie bagaży w bagażowni
ośrodka)
10.30-11.00 Przerwa kawowa
09.00-13.00 Wykłady- prowadzenie Sędzia Anna Maria Wesołowska
Znaczenie wczesnej profilaktyki zintegrowanej w budowaniu bezpiecznej szkoły i świadomej
rodziny:
- rola władz lokalnych , społeczności i służb pomocnych w tym zakresie
- rola edukacji prawnej – kąciki prawne, symulacje rozpraw sądowych, lekcje wychowawcze w sądzie
Nowe zagrożenia: grooming, zbyt wczesna inicjacja seksualna, cyberprzemoc, Internet, używki,
alkohol, narkotyki, dopalacze, e-papierosy, depresje, samookaleczenia:
Zasady odpowiedzialności nieletnich
Zachowania, na które mamy obowiązek reagować w ramach procedury Niebieskie karty
Nowe formy przemocy wobec dziecka:
- eurosieroctwo
- zaniedbania
- wykorzystywanie dziecka w konflikcie około-rozwodowym – obowiązek wysłuchania dziecka przez
sąd
- sytuacja dzieci w okresie pandemii
Rodzice a szkoła:
- obowiązek współpracy w stworzeniu spójnego planu wychowawczego
- obowiązki szkoły, gdy uczeń wykazuje przejawy demoralizacji np. pali papierosy, spożywa alkohol,
wagaruje
- obowiązki rodziców wobec dziecka
Mediacje rodzinne:
Zmiany w przepisach wprowadzone ustawami COVIDOWYMI związane z problemem przemocy w
rodzinie, szczególnie w Ustawie o Policji i Ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Pytania i odpowiedzi
13.00 Podsumowanie konferencji, wręczenie certyfikatów, zakończenie
Od 13.00 Obiad

ZAPRASZAMY SPERSONALIZOWANE RABATY.

KOSZT UDZIAŁU W KONFERENCJI: 1490zł od Osoby.
Najlepsza cena konferencji na rynku szkoleń dla GKRPA!
Cena obejmuje:
- wykłady, autorskie materiały konferencyjne, opiekę logistyczną organizatora na miejscu,
- certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia sygnowany przez Wykładowców z zakresu
profilaktyki i rpa, w oparciu o wymóg art. 41 ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości (wymóg
odbycia przeszkolenia przez członków gkrpa)
- zakwaterowanie wraz z wyżywieniem: 3 noclegi ze śniadaniem, (pokoje 2-3 osobowe, pokoje 1
osobowe dodatkowo płatne 250zł)
1 obiadokolacja, 3 obiady, 2 kolacje integracyjne, serwis kawowy, wycieczkę pieszą z
przewodnikiem
DOJAZD WE WŁASNYM ZAKRESIE. PARKING BEZPŁATNY
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Karta Zgłoszenia on line
Nazwa szkolenia: „Praktyczne aspekty funkcjonowania gminnych komisji rpa w kontekście najnowszych zmian
w prawie. Znaczenie wczesnej profilaktyki zintegrowanej w budowaniu bezpiecznej szkoły i świadomej rodziny”.
Termin: · 22-25.08.2022r. Centrum Konferencyjne „Cztery Pory Roku”, ul. Królewska 41,
34-511 Zakopane - Kościelisko
L.p.

Imię i nazwisko

EMAIK

FAKTURĘ VAT PROSZĘ WYSTAWIĆ NA:
NABYWCA:________________________________________
ADRES: ____________________________________________ NIP: _________
ODBIORCA:______________________________________
ADRES:_____________________________________________ NIP: __________
E -MAIL DO WYSŁANIA FV....................................... TELEFON.................................
WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ STUDIO PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ SP. Z O.O. ORAZ SUPREMA LEX CSSIK SP. Z O.O. DLA
POTRZEB ZGŁOSZONEGO UCZESTNICTWA W SZKOLENIU, ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 R. O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (DZ. U. Z 1997 R. NR 133,
POZ. .883). WYRAŻAM ZGODĘ NA OTRZYMYWANIE INFORMACJI O KURSACH, SZKOLENIACH I USŁUGACH FIRMY STUDIO PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ SP. Z O.O. ORAZ
SUPREMA LEX CSSIK SP. Z O.O. W ROZUMIENIU UST. Z DNIA 18 LIPCA 2002 R. O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES E-MAIL. DANE NIE BĘDĄ
PRZEKAZYWANE PODMIOTOM TRZECIM.

KOSZT UDZIAŁU W KONFERENCJI: 1490zł od Osoby. Najlepsza cena konferencji na rynku szkoleń dla GKRPA!
Cena obejmuje:
- wykłady, autorskie materiały konferencyjne, opiekę logistyczną organizatora na miejscu,
- certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia sygnowany przez Wykładowców z zakresu profilaktyki i rpa, w oparciu o wymóg art. 41
ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości (wymóg odbycia przeszkolenia przez członków gkrpa)
- zakwaterowanie wraz z wyżywieniem: 3 noclegi ze śniadaniem, (pokoje 2-3 osobowe, pokoje 1 osobowe dodatkowo płatne 250zł) 1
obiadokolacja, 3 obiady, 2 kolacje integracyjne, serwis kawowy, wycieczkę pieszą z przewodnikiem
DOJAZD WE WŁASNYM ZAKRESIE. PARKING BEZPŁATNY
W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji w formie pisemnej (faksem) po terminie 28.07.2022r. Instytucja lub Osoba zgłaszająca
rezygnację ponosi 50% kosztów udziału w konferencji - niezależnie od powodów rezygnacji, a w przypadku rezygnacji po
terminie12.08.2022r. instytucja lub osoba zgłaszająca rezygnację ponosi 100% kosztów udziału w konferencji- niezależnie od powodów
rezygnacji
OŚWIADCZAM, IŻ ŚRODKI WYDATKOWANE NA W/W SZKOLENIE
POCHODZĄ W CO NAJMNIEJ 70% ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
W ROZUMIENIU USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH.
______________________________________________
PIECZĘĆ I PODPIS ZGŁASZAJĄCEGO ORAZ INSTYTUCJI
ZGŁASZAJĄCEJ
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DATA _____________________
PODPIS UCZESTNIKA_________________________
_______________________________________________
PIECZĘĆ I PODPIS ZGŁASZAJĄCEGO ORAZ INSTYTUCJI
ZGŁASZAJĄCEJ
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Cztery Pory Roku:

Willa „CZTERY PORY ROKU”
położona jest na południowym
stoku zbocza Gubałowskiego w
zacisznym miejscu z widokiem
na Tatry Zachodnie z masywem
Giewontu i Czerwonych
Wierchów na czele. Zaledwie 5
kilometrów dzieli ten obiekt od
centrum Zakopanego Krupówki.

Willa Położona jest w zacisznym
miejscu z widokiem na Tatry
Zachodnie,
na
działce
o
powierzchni 3500m2, z dużym
ogrodem
pełnym
kwiatów,
placem zabaw oraz dwoma
regionalnymi grillami (jeden do
150 osób, drugi do 30 osób).
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Kontakt:
Agnieszka Dudek
mobile: 698 531 860
Atrium Centrum
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa
tel. +48 22 398 87 90. fax: +48 22 398 86 39
biuro@szkolenia-sempre.pl

Dziękujemy
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