AGENDA KONFERENCJI DLA PRZEDSTAWICIELI RUCHU ABSTYNENCKIEGO
JASTRZĘBIA GÓRA / 19 – 22.09.2019 r.

DZIEŃ PRZYJAZDU / 19.09.2019 (CZWARTEK)
16.00 - 19.00 przyjazd i rejestracja uczestników (rozdanie materiałów dydaktycznych)
19.00 – 20.00 kolacja

DZIEŃ PIERWSZY / 20.09.2019 (PIĄTEK)
08.00 – 09.00 śniadanie
09.00 – 10.00 Jadwiga Fudała kierownik Działu Lecznictwa Odwykowego i Programów Medycznych PARPA
wykład pt. „Kobiety a alkohol”
10.00 – 11.30 panel dyskusyjny „Rola, funkcjonowanie kobiet w ruchu abstynenckim”
11.30 – 11.45 przerwa kawowa
11.45 – 13.15 Katarzyna Wiśniewska wykład pt. „Funkcjonowanie systemu przeciwdziałania przemocy w
rodzinie z uwzględnieniem aspektów prawnych”
13.15 – 14.00 obiad
14.00 – 16.15 Dariusz Zwierzchowski wykład pt. „Relacje w grupie, zasady pracy zespołowej”
16.15 – 16.30 przerwa kawowa
16.30 – 18.45 Agata Jurowska wykład pt. „Przewodzenie grupie, kierowanie zespołem”
19.00 – 20.00 kolacja

DZIEŃ DRUGI / 21.09.2019 (SOBOTA)
08.00 – 09.00 śniadanie
09.00 – 12.45 warsztaty / grupy A, B, C, D, E (przerwy dostosowane do tempa zajęć)
13.00 – 14.00 obiad
14.00 – 18.00 indywidualne konsultacje z wykładowcami, wymiana doświadczeń między uczestnikami
19.30
kolacja

DZIEŃ TRZECI / 22.09.2019 (NIEDZIELA)
08.00 – 09.00 śniadanie (do godz. 12.00 – zwolnienie pokoi / hotel zapewnia miejsce na złożenie bagaży)
09.00 – 12.45 warsztaty / grupy A, B, C, D, E (przerwy dostosowane do tempa zajęć)
12.45 – 13.00 przerwa kawowa
13.00 – 13.30 podsumowanie konferencji, rozdanie świadectw
13.30 – 14.30 obiad
15.00
wyjazd uczestników

Zadanie realizowane w 2019 roku przez KRZiSA „Organizacja konferencji dla przedstawicieli ruchu abstynenckiego”
jest finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020

TEMATY WARSZTATÓW I TRENERZY ODPOWIEDZIALNI ZA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ

warsztat A - „Rozwój kompetencji komunikacyjnych, zasady pracy w grupie” / prowadzący Dariusz Zwierzchowski

warsztat B - „Współpraca w grupie, realizacja wspólnych zadań” / prowadząca Grażyna Ziółkowska

warsztat C - „Przewodzenie w grupie, kierowanie zespołem” / prowadząca Agata Jurowska

warsztat D - „Rozwiązywanie konfliktów w grupie, zasady mediacji” / prowadząca Katarzyna Wiśniewska

warsztat E - „Ustalanie celów, planowanie działań ważnych dla środowiska abstynenckiego” / prowadząca Agnieszka
Czerkawska

Każdy z uczestników Konferencji wybiera dwa warsztaty, w których uczestniczy zgodnie z agendą Konferencji.
Zapisy na warsztaty będą przyjmowane w Biurze Konferencji po zarejestrowaniu wszystkich uczestników.

Zadanie realizowane w 2019 roku przez KRZiSA „Organizacja konferencji dla przedstawicieli ruchu abstynenckiego”
jest finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020

