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PROGRAM KONFERENCJI SZKOLENIOWEJ 

 

Profilaktyka uzależnień. Podstawy skutecznego wsparcia 
dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka. 

 

Szkolenie odbędzie się 19-21.10.2022 w Hotelu Jakubus,  
Jakubowice 36, 46-113 Jakubowice.  

 
     Konferencja adresowana jest do pracowników sądów, w szczególności zawodowych 
kuratorów sądowych oraz sędziów orzekających w sprawach dotyczących używania substancji 
psychoaktywnych. Jej tematyka koncentruje się wokół najnowszych trendów w profilaktyce 
uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem budowania profesjonalnych relacji wspierających 

z osobami objętymi nadzorem kuratorskim i ich rodzinami. 
     Podczas konferencji każdy uczestnik będzie miał możliwość odbycia 21 godzin zajęć, 
prowadzonych w formie warsztatowej, otrzyma materiały szkoleniowe w formie papierowej 
i elektronicznej oraz certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu. 

 

19 października 2022 
 

13.00 – 13.30 Rejestracja / zakwaterowanie 

13.30 – 14.00  Obiad 

14.00 – 16.30 Otwarcie konferencji. 
Blok szkoleniowy: „Substancje psychoaktywne i ich użytkownicy”. 
Aktualne informacje na temat substancji psychoaktywnych oraz przyczyn 
ich używania, ze szczególnym uwzględnieniem motywu wyboru 
konkretnej substancji psychoaktywnej i charakterystyki jej użytkowników.  

16.30 – 17.00 Przerwa 

17.00 – 20.30 Blok szkoleniowy: „Ryzyko nie jedno ma imię”. Analiza zachowań 
ryzykownych wśród młodzieży. Wskazanie przyczyn tych zachowań jako 

form przystosowania społecznego, mechanizmów obronnych oraz 
kontroli  emocji. 

20.30 Kolacja… 

 
 

20 października 2022 
 

8.00 – 9.00 Śniadanie 

9.00 – 11.00 Blok szkoleniowy: „Lepiej zapobiegać niż leczyć – czy to możliwe ?” 
Poznanie założeń i specyfiki współczesnej profilaktyki uzależnień,  ze 

szczególnym uwzględnieniem standardów etycznych i działań 
o potwierdzonej skuteczności. 

11.00 – 11.30 Przerwa 

11.30 – 14.00 Blok szkoleniowy: „Niewiarygodnie ciekawe akty prawne”. Podstawy 
prawne regulujące działania w zakresie przeciwdziałania narkomanii ze 
szczególnym uwzględnieniem zapisów, dotyczących form wsparcia osób 
objętych nadzorem kuratorskim, prawidłowych postaw i relacji 

pomocowych. 

14.00 – 15.00 Obiad 
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15.00 – 18.00 Blok szkoleniowy: „Jaka to melodia, czyli Duch Dialogu 

Motywującego” – zastosowanie Dialogu Motywującego, ze 
szczególnym uwzględnieniem jego wykorzystania do kształtowania 
relacji z osobami objętymi nadzorem kuratorskim. 

18.00 – 18.30 Przerwa 

18.30 – 20.00 Blok szkoleniowy: „Zaakceptuj mnie jakim jestem żebym mógł być 
tym kim chcę” - rola osoby wspierającej na poszczególnych etapach 
„modelu zmiany” podopiecznego w myśl założeń Dialogu Motywującego. 

20.00 Kolacja integracyjna 

 

21 października 2022 

 

8.00 – 9.00 Śniadanie 

9.00 – 11.00 Blok szkoleniowy: „Trening czyni mistrza” – przegląd i zastosowanie 

skutecznych technik Dialogu Motywującego. 

11.00 – 11.30 Przerwa 

11.30 – 14.00 Blok szkoleniowy: „Im wcześniej tym lepiej” – założenia i przykłady 

zastosowania metody wczesnej interwencji w pracy z osobami 
używającymi substancji psychoaktywnych. 

14.00 – 15.00 Obiad 

15.00 – 17.30 Blok szkoleniowy: „Profilaktyczne giganty”. Fred goes net oraz inne 
programy rekomendowane. Możliwości wykorzystania w przypadku osób 
objętych kuratelą sądową. 

17.30 – 18.00 Zakończenie konferencji szkoleniowej 
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