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Szanowni Państwo, 

Oferujemy: 
 

Warsztaty i szkolenia dla Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych: 
 

 

1. Prawne aspekty funkcjonowania Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

2. Praktyczne umiejętności dla członków KRPA 

3. Budowanie motywacji u klienta 

4. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym  - kontakt z 

osobami doświadczającymi przemocy oraz sprawcą przemocy !!! 

5. Strategie pomocy dziecku doświadczającemu przemocy w rodzinie z problemem 

alkoholowym  

6. Rodzina wobec uzależnienia dziecka od D O P A L A C Z Y /narkotyków!!!  

7. Praca z rodziną – ujęcie systemowe  

 

 

 

Warsztaty i szkolenia dla sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych:  
 

 

1. Niepełnoletni i alkohol - Spotkanie informacyjno – profilaktycznego  dla 

sprzedawców. Odpowiedzialny sprzedawca – szkolenie stacjonarne lub terenowe  

 

2. Szkolenia TERENOWE dla sprzedawców i właścicieli punktów 

sprzedaży napojów alkoholowych - NIEPEŁNOLETNI A ALKOHOL   

(w każdym punkcie sprzedaży indywidualnie ) 
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Prawne aspekty funkcjonowania  

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

MIEJSCE REALIZACJI: wyznaczone przez Zamawiającego 

LICZBA GODZIN:  do wyboru 4x45min, 6x45min, 8x45min, 14x45min   

LICZBA UCZESTNIKÓW:  ok. 25/30osób 

OSOBA PROWADZĄCA: pedagog profilaktyk/psycholog/terapeuta uzależnień 

CEL: Szkolenie, które oferujemy ma za zadanie objaśnić przepisy prawne, według których 

działa Komisja, ukazać drogę do tworzenia skutecznych lokalnych działań profilaktycznych 

oraz przybliżyć zasady wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 

PRZEBIEG SZKOLENIA:  
 

1. Zapoznanie się obecnymi regulacjami prawnymi 
 Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym Rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 13 września 2011r. 

2. Zasady współpracy z zespołem interdyscyplinarnym  

 Zadania członków KRPA w grupach roboczych  

 

3. Budowanie efektywnych działań KRPA na płaszczyźnie  

 Edukacyjnej 

 Interwencyjnej 

 Motywacyjnej 
 

4. Zasady wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu – kontrola 

punktów sprzedaży napojów alkoholowych  

 Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych – zasady i 

warunki 

 Obsługa zezwoleń – wysokość opłat, podstawy wygaszania, 

cofanie zezwoleń. 
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PRAKTYCZNE umiejętności dla  członków KRPA 

MIEJSCE REALIZACJI: wyznaczone przez Zamawiającego 

LICZBA GODZIN:  do wyboru 6x45min, 8x45min, 14x45min   

LICZBA UCZESTNIKÓW:  ok. 25/30 osób 

OSOBA PROWADZĄCA: pedagog profilaktyk/psycholog/terapeuta uzależnień 

CEL: Warsztaty, który oferujemy ma za zadanie poszerzyć wiedzę i kompetencje uczestników 

w praktyczne elementy pracy z osobą uzależnioną od substancji psychoaktywnych. Ma za 

zadanie rozróżnić picie ryzykowne od szkodliwego i uzależnienia, pokazać mechanizmy 

uzależnienia, zasady funkcjonowania psychofizycznego osoby nadużywającej alkoholu. 

Wpływu alkoholizmu na budowanie prawidłowych relacje w rodzinie z problemem 

alkoholowym. Pokazanie zasad budowanie motywacji u klienta do podjęcia leczenia.   

 

PRZEBIEG SZKOLENIA:  
 

1. Rodzina 
 Struktura 

 Normy funkcjonowania  

 Style wychowawcze 

 Role funkcjonowania  w rodzinie 

 Fazy życia rodziny 

 Rodzina w ujęciu systemowym 

2. Diagnoza uzależnienia od alkoholu 

 Picie ryzykowne 

 Picie szkodliwe 

 Uzależnienie od alkoholu 

3. Przyczyny i skutki nadużywana alkoholu  

 Powikłania psychiatryczne 

 Neurologiczne 

 Somatyczne 

 Wpływ alkoholizmu na dezintegracje życia rodzinnego  

 Fazy współuzależnienia 

 DDA  

 FAS – płodowy zespołu alkoholowy – zasady pracy z dzieckiem z FAS 

 

4. Zasady właściwej rozmowy motywującej  

 Zasady wywiadu motywacyjnego 

 Fazy wywiadu motywującego 

 Arkusz planu zmiany 
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Budowanie motywacji u klienta 

MIEJSCE REALIZACJI: wyznaczone przez Zamawiającego 

LICZBA GODZIN:  do wyboru 4x45min, 6x45min, 8x45min,   

LICZBA UCZESTNIKÓW:  ok. 25/30 osób 

OSOBA PROWADZĄCA: pedagog profilaktyk/psycholog/terapeuta uzależnień 

CEL: Warsztaty, który oferujemy ma za zadanie poszerzyć wiedzę i kompetencje uczestników 

w praktyczne elementy pracy z osobą uzależnioną od substancji psychoaktywnych. Ma za 

zadanie pokazać sposoby pracy i techniki rozmowy motywującej. Uczestnicy zostaną zapoznani 

z zasadami przeprowadzania wywiadu motywującego z różnymi typami klientów.    

 

PRZEBIEG SZKOLENIA:  
 

1. Budowanie kontaktu z klientem 

 Omówienie zachowań utrudniających/ułatwiających kontakt z klientem 

 Skuteczna komunikacja drogą do sukcesu 

2. Wsparcieimetody jego projektowania 

 Diagnoza poziomu motywacji klienta 

 Analiza zasobów osobistych i pobudzenie motywacji wewnętrznej u klienta 

 Metody określania celów i dążeń klienta 

 Narzędzia  ułatwiające planowanie i efektywne  realizowanie  zamierzonych 

            działań 

3. Wzmacnianie poczucia skuteczności klienta 

4. Główne strategie motywacyjne 

5. Sekrety motywacji 

 Prochaska i DiClemente- model stadiów zmiany 

 Profile klientów i możliwości pracy 

 Zasady wywiadu motywacyjnego 

 Zasady obowiązujące w wywiadzie motywacyjnym 

 Fazy wywiadu motywującego 

 Arkusz planu zmiany 

6. Praca na indywidualnych przypadkach  
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Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym  - 

kontakt z osobami doświadczającymi przemocy oraz sprawcą 

przemocy 

MIEJSCE REALIZACJI: wyznaczone przez Zamawiającego 

LICZBA GODZIN:  do wyboru 6x45min, 8x45min,  14x45min 

LICZBA UCZESTNIKÓW:  ok. 25/30 osób 

OSOBA PROWADZĄCA: pedagog profilaktyk/psycholog/terapeuta uzależnień 

CEL: Warsztaty, który oferujemy ma za zadanie poszerzyć wiedzę i kompetencje uczestników, 

zwiększyć efektywność pracy, łagodzić bariery komunikacyjne. Ma wyposażyć uczestników  

w praktyczne techniki pracy z rodziną z problemem przemocy domowej ukierunkowane 

zarówno na osobę doznająca przemocy jak i sprawcę przemocy. Warsztat ma stworzyć wspólną 

płaszczyznę pracy dla przedstawicieli różnych instytucji i organizacji zajmujących się pomocą 

rodzinie borykającej się z przemocą, jak i problemem alkoholowym.  
 

PRZEBIEG SZKOLENIA:  

1. Diagnoza przyczyn występowania problemu alkoholowego i przemocy w rodzinie 

 Mechanizmy uzależnienia 

 Wpływ alkoholizmu i przemocy na funkcjonowanie rodziny  

2. Mechanizmy psychologiczne zatrzymujące osobę doznająca przemocy w relacji ze 

sprawcą przemocy 

3. Pierwszy kontakt z dorosłą osobą doznającą przemocy w rodzinie z problemem 

alkoholowym 

 Praca z formularzem Niebieskiej Karty ”C” – symulacja kontaktu z osobą 
doznającą przemocy w rodzinie 

 Praca nad czynnikami ryzyka  

 Analiza czynników zniewalających i wyzwalających w czasie trwania przemocy 

 Budowanie planu pomocy rodzinie 

 Budowanie planu bezpieczeństwa 

 Praca ze sprawcą przemocy z problemem alkoholowym 

4. Praca ze sprawcą przemocy nadużywającym alkoholu  

 Typologia sprawców przemocy  

 Spotkanie grupy roboczej ze sprawcą przemocy  

 Praca z formularzem Niebieskiej Karty ”D” – symulacja kontaktu z osobą wobec, 

której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie 

5. Zadania Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych biorącej udział w 

praca grup roboczych  

6. Świadomość społeczna w kontekście problemu przemocy i uzależnień 
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Strategie pomocy dziecku doświadczającemu przemocy w rodzinie  

z problemem alkoholowym 

MIEJSCE REALIZACJI: wyznaczone przez Zamawiającego 

LICZBA GODZIN:  do wyboru 6x45min, 8x45min,  14x45min 

LICZBA UCZESTNIKÓW:  ok. 25/30 osób 

OSOBA PROWADZĄCA: pedagog profilaktyk/psycholog 

CEL: Warsztat ma za zadanie ukazać sposób funkcjonowania dziecka w rodzinie z problemem 

przemocy i uzależnienia od alkoholu. W trakcie zajęć uczestnicy poznają symptomy zachowań 

dziecka doznającego przemocy, dowiedzą się o możliwych formach pomocy dziecku. 

Warsztaty, który oferujemy ma za zadanie poszerzyć wiedzę i kompetencje uczestników, 

zwiększyć efektywność pracy, łagodzić bariery komunikacyjne. Ma wyposażyć uczestników  

w praktyczne techniki pracy z dzieckiem z rodziny z problemem przemocy domowej.  

Warsztat opiera się na pracy na indywidualnych przypadkach, co daje możliwość dyskusji  

i wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami.  
 

PRZEBIEG SZKOLENIA:  
 

1. Diagnoza sytuacji dziecka doświadczającego przemocy w rodzinie z problemem 

alkoholowym  

 Teoria przywiązania – pojęcie przywiązania, style przywiązania, znaczenie relacji 

przywiązania w rozwoju psychospołecznym człowieka  

 Postrzeganie więzi rodzinnych przez dzieci pochodzące z rodzin z problemem 

alkoholowym  

 Mechanizmy adaptacyjne dziecka do sytuacji panującej w rodzinie w zależności 

od osobistego stylu przywiązania  

 Fazy przystosowania do życia w rodzinie z problemem alkoholowym 

2. Skutki przemocy stosowanej wobec dziecka 

 Symptomy zachowań dziecka doznającego przemocy w rodzinie 

 Niedostosowanie społeczne dziecka 

3. Praca z dzieckiem doznającym przemocy w rodzinie 

 Symulacja pierwszego kontaktu z dzieckiem z rodziny z problemem alkoholowym  

 Rola osoby dorosłej pomagającej dziecku – symulacja pracy z dzieckiem  

4. Wpływ alkoholizmu na dezintegracje życia rodzinnego   

 Fazy współuzależnienia  

 DDA 

 FAS 

5. Dziecko w rodzinie alkoholowej 
 Jak pomóc bohaterowi rodzinnemu? 

 Jak pomóc kozłowi ofiarnemu? 

 Jak pomóc niewidzialnemu dziecku?  

 Jak pomóc maskotce? 

6. Ochrona dziecka krzywdzonego – zasady podejmowania interwencji, 

bezpieczeństwo i poszanowanie godności dziecka w podejmowanych działaniach 

 Instytucje i placówki świadczące pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy 
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Rodzina wobec uzależnienia dziecka od  D O P A L A C Z Y, 

NARKOTYKÓW 
 

MIEJSCE REALIZACJI: wyznaczone przez Zamawiającego 

LICZBA GODZIN:  do wyboru 6x45min, 8x45min,  14x45min 

LICZBA UCZESTNIKÓW:  ok. 25/30 osób 

OSOBA PROWADZĄCA: pedagog profilaktyk/psycholog/terapeuta uzależnień 

CEL: Warsztat ma za zadanie przedstawić zasady funkcjonowania „rynku” dopalaczowego  

w Polsce. Ukazać specyfikę marketingową branży dopalaczowej wpływającą na zachęcenie 

młodych osób do przyjmowania środków psychoaktywnych. W trakcie zajęć uczestnicy 

zapoznani zostaną z popularnymi stronami internetowymi, na których odbywa się sprzedaż 

produktów oraz gadżetów do propagujących przyjmowanie dopalaczy wśród młodych osób.  

Osoba prowadząca wskaże symptomy zachowania na które należy zwrócić uwagę jeśli mamy 

podejrzenie, że młody człowiek przyjmuje środki psychoaktywne. Zajęcia wzbogacą wiedzę 

oraz rozwiną praktyczne kompetencje potrzebne  w sytuacji kryzysowej, jaką jest sięganie po 

środki psychoaktywne przez dzieci i młodzież.  

 

PRZEBIEG SZKOLENIA: 

1. Diagnoza przyczyn przyjmowania środków psychoaktywnych przez coraz młodsze 

osób  

 Prawda i mity o dopalaczach/narkotykach 

2. Specyfika branży marketingowej dopalaczy  

 Prezentacja legalnie dostępnych na rynku urządzeń i „gadżetów do zażywania 

narkotyków 

 Zapoznanie się ze słownikiem narkotykowym 

3. Przedstawienie popularnych wśród młodych osób substancji psychoaktywnych  
 Opis działania poszczególnych dopalaczy/narkotyków  

 Mechanizm uzależnienie od substancji psychoaktywnych 

 Psychofizyczne symptomy zażycia dopalaczy  

 Zasady rozmowy z osobą eksperymentującą ze środkami odurzającymi 

4. Skutki przyjmowania przez młode osoby dopalaczy  
 Powikłania psychiatryczne 

 Neurologiczne 

 Somatyczne 

5. Rola rodziców w budowaniu świadomości dziecka w stosunku do używek 

 Budowanie motywacji – zasady pierwszego kontaktu  

 Testami do badań analityczno – toksykologicznych 

 Organizacje i placówki diagnostyczno-lecznicze pomocne w zwalczaniu narkomanii  
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Praca z rodziną- ujęcie systemowe 
 

MIEJSCE REALIZACJI: wyznaczone przez Zamawiającego 

LICZBA GODZIN:  do wyboru 6x45min, 8x45min,  14x45min 

LICZBA UCZESTNIKÓW:  ok. 25/30 osób 

OSOBA PROWADZĄCA: pedagog profilaktyk/psycholog 

CEL: Warsztat ma stworzyć Uczestnikom możliwości do pełniejszego oglądu sytuacji 

rodziny w kryzysie. Pozwoli on zrozumieć funkcjonowanie rodziny, w różnych stadiach jej 

rozwoju, dzięki czemu uczestnicy będą potrafili skutecznie budować relacje z klientem  

i wspierać go na drodze ku zmianie swojej sytuacji życiowej. Warsztaty, który oferujemy 

ma za zadanie poszerzyć wiedzę i kompetencje uczestników w praktyczne elementy pracy  

z rodziną w kryzysie. 

 

PRZEBIEG SZKOLENIA: 

1. Rodzina w ujęciu systemowym 
 Struktura i modele rodziny 

 Normy funkcjonujące wewnątrz rodziny 

 Style wychowania 

 Role w rodzinie 

 Fazy życia rodziny 

2. Diagnoza sytuacji rodziny – przyczyn pojawienia się problemu. 

3. Wsparcie rodziny 
 Etapy pracy z osobą zagrożoną wykluczeniem społecznym: dorosłą, 

starszą, niepełnosprawną, dzieckiem 

 Formy pomocy dla rodziny zagrożonej wykluczeniem społecznym 

 Wskaźnik, pomiar i ocena skuteczności podjętych działań 

 Budowa Planu Pomocy Rodzinie 

4. Budowa interdyscyplinarnego modelu współpracy pomiędzy różnymi służbami 

 Tworzenie skutecznego planu działań informacyjno – edukacyjnych 

5. Zasady wywiadu motywacyjnego 
 Arkusz planu zmiany 

 Główne strategie motywacyjne 
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Jesteśmy do Państwa dyspozycji 

numer telefonu  

 

795 – 035 - 272 
 

Adresem poczty 

elektronicznej: 

 
biuro@edukator krakow.pl 

 
 

Nasze propozycje cechuje 

wysoka jakość 
merytoryczna jaki organizacyjna. 

 

 

http://edukator-krakow.pl 
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Warsztaty i szkolenia dla sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych:  

 

Szkolenia stacjonarnego dla sprzedawców i właścicieli punktów 

sprzedaży napojów alkoholowych -  ODPOWIEDZIALNY 

SPRZEDAWCA 

MIEJSCE: wyznaczone przez Zamawiającego 

LICZBA GODZIN: 3 x 45min  

LICZBA UCZESTNIKÓW:  ok. 40 osób 

CEL: Szkolenie ma za zadanie uzmysłowić właścicielom punktów sprzedaży oraz 

sprzedawcom skalę odpowiedzialności wynikającą z posiadania zezwolenia na sprzedaż 

alkoholu, poprzez poznanie praw i obowiązków na nich spoczywających. 

U c z e s t n i c y  d o w i e d z ą  s i ę  jak radzić sobie w sytuacjach trudnych.   

 

PRZEBIEG SZKOLENIA:  

1. Prawne aspekty sprzedaży i podawania alkoholu - przestrzeganie  zasad   

i  warunków  korzystania  z  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów alkoholowych 

2. Konsekwencje sprzedaży alkoholu nieletnim w świetle obowiązujących aktów 

prawnych 

3. Organy uprawnione do przeprowadzania kontroli 

4. Zasady odpowiedzialnej sprzedaży napojów alkoholowych  

5. Organizacja stoiska 

6. Odpowiedzialność wynikająca z posiadania koncesji 

7. Test rozpoznawania wieku klienta 

8. Wpływ wczesnej profilaktyki na kształtowanie postaw młodego pokolenia w 

zakresie  

9. Porady dla sprzedawców napojów alkoholowych 

 

 

 

 
 



Centrum Szkoleń Profilaktycznych Edukator 

Tel.795 035272 

 e-mail: biuro@edukator-krakow.pl 

NIP: 602-005-15-87 

Ul.Św.Filipa23/4 

31-150Kraków 

 

 

 

  

Szkolenia TERENOWE dla sprzedawców i właścicieli 

punktów sprzedaży napojów alkoholowych  

NIEPEŁNOLETNI A ALKOHOL   
(w każdym punkcie sprzedaży indywidualnie ) 

MIEJSCE: w punkcie sprzedaży wyznaczonym przez Zamawiającego 

CZAS TRWANIA: 20/30minut   

LICZBA UCZESTNIKÓW:  sprzedawcy i właściciel danego punktu sprzedaży  

CEL: Szkolenie ma za zadanie uzmysłowić właścicielom punktów sprzedaży oraz 

sprzedawcom skalę odpowiedzialności wynikającą z posiadania zezwolenia na sprzedaż 

alkoholu, podkreślić fakt, jak trudno jest rozpoznać wiek, osoby kupującej napoje 
alkoholowe, po wyglądzie fizycznym. U c z e s t n i c y  d o w i e d z ą  s i ę  jak radzić sobie 

w sytuacjach trudnych.   

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ:  

 

1. „Zakup kontrolowany” w sklepach wyznaczonych przez Zamawiającego. 

Wizyta polega na próbie dokonania zakupu napoju alkoholowego przez osobę 

wyglądającą na niepełnoletnią(prawnie będącą osobą, która ukończyła 18r.ż.). 

Badanie trwa wedle potrzeb.  

2. Uczestniczy w nim: 

 Trener prowadzący zajęcia 

 Osoba próbująca dokonać zakupu alkoholu - jest to osoba pełnoletnia, która w 

danym roku kalendarzowym ukończyła 18 r. życia, ale jej wygląd fizyczny oraz 

zachowanie budzą wątpliwości co do jej wieku 

3. Po odbyciu badania spotkanie informacyjno-edukacyjne podczas którego  

zos t anie   szczególnie podkreślony fakt, jak trudno jest rozpoznać wiek, osoby 

kupującej napoje alkoholowe, po wyglądzie fizycznym. W związku z tym bardzo 

ważna w takim przypadku jest kontrola dowodu osobistego, do której sprzedawca 

ma pełne prawo 

4. Prawne aspekty sprzedaży i podawania alkoholu - przestrzeganie  zasad   

i  warunków  korzystania  z  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów alkoholowych 

5. Szkody   wywoływane przez nadmierne spożycie alkoholu, jaki ma on wpływ na 

funkcjonowanie psychofizyczne człowieka, w szczególności na osoby młode 

6. Konsekwencje sprzedaży alkoholu nieletnim w świetle obowiązujących aktów 

prawnych 

7. Organy uprawnione do przeprowadzania kontroli 


