TOWARZYSTWO ROZWOJU RODZINY W ZIELONEJ GÓRZE ZAPRASZA

Szkolenia i Superwizje — SIS—dwudniowe szkolenie
Chcemy Państwa serdecznie zaprosić na szkolenie realizowane w
ramach Programu Ministra Zdrowia: „Podnoszenie jakości programów
profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie uzależnień od
hazardu i innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od
substancji psychoaktywnych”
Szkolenia i Superwizje SIS to projekt skierowany do osób, które w swojej praktyce zawodowej zajmują
się osobami z problemem uzależnień behawioralnych, do specjalistów terapii uzależnień, psychologów, lekarzy, realizatorów zajęć profilaktycznych, pedagogów szkolnych, kuratorów sądowych.
Przeznaczony jest dla osób, które brały udział w szkoleniach z zakresu uzależnień behawioralnych i legitymują się przynajmniej podstawowym zasobem wiedzy w tej dziedzinie.
Projekt jest oparty o potwierdzone naukowo podstawy teoretyczne i metody pracy terapeutycznej. W
warstwie teoretycznej integrujemy metody prof. R. Ladoucera, doświadczenia dr B. Lelonek – Kulety oraz
wskazówki dotyczące komunikacji w procesie terapeutycznym P. L. Watchel’a. Szkolenie będzie kontynuowało wiedzę i ćwiczenie umiejętności praktycznych pozyskanych przez uczestników w Szkoleniach z
zakresu uzależnień behawioralnych. W trakcie szkolenia odbędzie się superwizja pracy własnej uczestników szkolenia.

Terminy szkoleń: 24-25 maja 2014; 12-13 czerwca 2014; 14-15 czerwca 2014 roku
Prowadzące: mgr Magdalena Kotyza— superwizorka KBPN; Kinga Michałowska— specjalistka terapii
uzależnień, psycholożka;
Miejsce: Gryżyna w woj. lubuskim
Zapewniamy nocleg, miłą atmosferę oraz catering — wyśmienite potrawy, zaskakujące połączenia
smaków, wykonane z naturalnych, lokalnych produktów - na życzenie również w wersji wegetariańskiej
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tel.: 662 152 299
e-mail:
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TOWARZYSTWO ROZWOJU RODZINY W ZIELONEJ GÓRZE ZAPRASZA

Szkolenia i Superwizje — SIS—
Plan szkolenia:

Sobota
09.00 - śniadanie
10.00 - 14.00

zajęcia warsztatowo - wykładowe:
wypowiedzi wspomagające w dialogu terapeutycznym, analizowanie
wypowiedzi pacjenta

Przerwy kawowe
14.00 - 15.00

przerwa obiadowa

15.00 - 20.00

zajęcia warsztatowo - wykładowe:
1 grupa — superwizja pracy własnej,
2 grupa — budowanie terapii opartej na silnych stronach pacjenta, akceptacja obecnego stanu pacjenta i wypracowanie zmiany w terapii/
Podsumowanie

20.00

kolacja

Podział
na
2 grupy

Niedziela
08.30 - śniadanie
09.00 - 16.00

zajęcia warsztatowo - wykładowe:
1 grupa — budowanie terapii opartej na silnych stronach pacjenta,
Podział
akceptacja obecnego stanu pacjenta i wypracowanie zmiany w terapii/
na
Podsumowanie
2 grupy
2 grupa — superwizja pracy własnej
Podsumowanie szkolenia

Przerwy kawowe
16.00

obiad
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