PROGRAM KONFERNCJI

Dzień Przyjazdu (czwartek)
15.00 - 18.00 przyjazd i zakwaterowanie uczestników
18.00 – 20.00 obiadokolacja
Dzień Pierwszy (piątek)
08.00 – 09.00 śniadanie
09.00 – 09.15 oficjalne otwarcie konferencji (Dyrektor PARPA, Przewodniczący KRZiSA)
09.15 – 10.45 wykład / G. Ziółkowska
10.45 – 11.00 przerwa kawowa
11.00 – 14.00 wykłady / A. Czerkawska, W. Ziółkowski
14.00 – 15.00 obiad
15.00 – 16.30 prelekcja / panel dyskusyjny (Dyrektor PARPA - Krzysztof Brzózka, Kierownik Działu Lecznictwa
Odwykowego i Programów Medycznych – Jadwiga Fudała)
16.30 - 19.00 czas wolny, rozmowy kuluarowe, wymiana doświadczeń
19.00

kolacja

Dzień Drugi (sobota)
08.00 – 09.00 śniadanie
09.00 – 10.30 wykład / B. Urban
10.30 – 10.45 przerwa kawowa
10.45 – 13.45 wykłady / K. Wiśniewska, P. Położyńska
14.00 – 15.00 obiad
15.00 – 18.00 warsztaty / grupy A, B, C, D, E, F
19.00

kolacja

Dzień Trzeci (niedziela)
08.00 – 09.00 śniadanie
09.00 – 12.00 warsztaty / grupy A, B, C, D, E, F
12.00 – 12.15 przerwa kawowa
12.15 – 13.00 panel dyskusyjny
13.00 – 14.00 podsumowanie konferencji, rozdanie świadectw
14.00 – 15.00 obiad
15.00

wykwaterowanie, wyjazd uczestników

Zadanie realizowane przez KRZiSA „Organizacja konferencji dla przedstawicieli ruchu abstynenckiego” jest finansowane ze środków
Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020

TEMATY WYKŁADÓW / WARSZTATÓW

Każdy uczestnik zapisuje się tylko na jeden wybrany, dwudniowy warsztat. Wykłady obowiązkowe dla wszystkich.

Grażyna Ziółkowska / Wykład, Warsztat –

„Komunikacja na poziomie indywidualnym, interpersonalnym i
międzygrupowym, umiejętności społeczne liderów ruchu
abstynenckiego” ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji
intrapersonalnej

Agnieszka Czerkawska / Wykład, Warsztat –

„Profilaktyka – poziomy profilaktyki, skuteczne i nieskuteczne metody
profilaktyki” ze szczególnym uwzględnieniem działań profilaktycznych,
które mogą realizować stowarzyszenia abstynenckie

Włodzimierz Ziółkowski / Wykład, Warsztat –

„Źródła finansowania, możliwości pozyskiwania funduszy, zasady pisania
projektów” ze szczególnym uwzględnieniem systematyki konkursowej i
metod konstruowania projektów ofertowych

Bogdan Urban / Wykład, Warsztat –

„Rola lidera, zarządzanie zespołem wolontariuszy w organizacji
abstynenckiej (zarządzanie stowarzyszeniem)”

Katarzyna Wiśniewska / Wykład, Warsztat –

„Profilaktyka dla dorosłych, zagadnienia związane z przemocą, procedura
niebieskiej karty”

Paulina Położyńska / Wykład, Warsztat –

„Jak być komunikatywnym, umiejętność zaprezentowania siebie, kontakt
z mediami”

Zadanie realizowane przez KRZiSA „Organizacja konferencji dla przedstawicieli ruchu abstynenckiego” jest finansowane ze środków
Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020

