Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze
środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia,
w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Program szkolenia
„Środowiskowa profilaktyka uzależnień”

Adresaci szkolenia:
Osoby zajmujące się profilaktyką uzależnień, pracujący na co dzień z dziećmi i młodzieżą, a szczególnie
z osobami mającymi trudności w przystosowaniu społecznym.
Pracownicy placówek wsparcia dziennego, psychologowie, pedagodzy, pracownicy socjalni, realizatorzy
szkolnych programów profilaktycznych…

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy o programie oraz umiejętności wystarczających do
wdrożenia i realizacji przez nich programu w konkretnym środowisku lokalnym.

Informacje o programie:
Program „Środowiskowa profilaktyka uzależnień” jest rekomendowanym, autorskim programem Ireneusza
Siudema, Anny Siudem, powstałym bazie koncepcji działań Towarzystwa Kuźnia, udoskonalanym od 1987 roku.
Podstawowym celem programu jest ograniczenie u dzieci w wieku końca szkoły podstawowej, gimnazjum i
początkowych klas szkół średnich, zagrożonych patologiami społecznymi, rozwoju patologicznych postaw i zachowań
aspołecznych, ze szczególnym uwzględnieniem używania środków psychoaktywnych.

Przebieg szkolenia:
Szkolenie trwa trzy dni (20 godzin).

Treści szkoleniowe:
Trzy dni – 20 godzin szkolenia

Czas
realizacji
1 Kondycja psychofizyczna współczesnego społeczeństwa w świetle 2 godziny
Koncepcji Profilaktyki Środowiskowej.
2 Informacje o środowisku lokalnym jako podstawa tworzenia programu 3 godziny
profilaktycznego – metody badań środowiskowych.
3 Analiza celów programu, określanie zakresów oddziaływań 1 godzina
profilaktycznych.
4 Techniki rekrutacji beneficjentów programu, a idea środowiskowego 2 godziny
klubu profilaktycznego.
5 Strategie i metody oddziaływań profilaktycznych - dobór i dostosowanie 3 godziny
metod pracy z dziećmi, młodzieżą.
6 Metody oddziaływań profilaktycznych adresowane do rodziców - dobór i 2 godziny
dostosowanie metod pracy.
7 Praca z przedstawicielami środowiska lokalnego – idea Centrum 2 godziny
Oddziaływań Środowiskowych.
8 Oczekiwane efekty – uwarunkowania skuteczności programu. Metody 3 godziny
oraz zasady monitoringu i ewaluacji.
9 Nadzór nad realizacją programu. Superwizja, konsultacje. Zasady 1 godzina
rekrutacji realizatorów.
10 Podstawy i uwarunkowania prawne realizacji programu. Kalkulacja 1 godzina
kosztów oraz źródła finansowania.
RAZEM: 20 godzin
Odbycie szkolenia w przedstawionym zakresie uprawnia do realizacji programu pod warunkiem zachowania
jego standardów.

Forma szkolenia:
Szkolenie ma formę warsztatu uzupełnianego informacjami teoretycznymi. Treści oraz przykłady
prezentowane są w formie multimedialnej (prezentacja, fragmenty filmów)

Zaświadczenia:
Uczestnicy szkolenia otrzymują odpowiednie certyfikaty, wskazujące na możliwość realizacji programu
„Środowiskowa profilaktyka uzależnień”

Prowadzący szkolenie:
Szkolenie poprowadzą autorzy programu dr Anna Siudem i dr Ireneusz Siudem.

dr Anna Siudem
Tel: 604 26 17 40

poczta@asiudem.pl
www.asiudem.pl

Psycholog, psychoterapeuta, naukowiec. Jest specjalistką w zakresie psychologii rodziny
i psychologii społecznej, autorką ponad 40 publikacji naukowych. Opracowała koncepcję
Kształcenia Umiejętności Psychospołecznych Kadr Pedagogicznych. Jest autorką programów
dydaktycznych z psychologii społecznej, wychowawczej, rozwojowej, środowiskowej,
psychologii pracy oraz psychologii kobiety i mężczyzny. Ponadto min. opracowała programy
treningów i zajęć specjalistycznych z zakresu: doradztwa zawodowego i personalnego,
zawodoznawstwa, stresu zawodowego; psycho i socjoterapii rodziny, superwizji w pracy
z rodziną, przystosowania do życia w rodzinie, organizacji pomocy i samopomocy społecznej.
Od 1999 – współpracuje z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie w zakresie przeciwdziałania
patologiom społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem wykluczenia społecznego
i bezrobocia – w gminach województwa lubelskiego (aktywizacja zawodowa bezrobotnych,
doradztwo personalne, szkolenia dla przedstawicieli władz samorządowych z gmin i powiatów,
pracowników Pomocy Społecznej, konsultacje dla osób bezrobotnych).
Prowadzi bogatą działalność popularyzatorską: Prowadzenie szkoleń i treningów
psychologicznych dla kadry psychologicznej i pedagogicznej, prowadzenie szkoleń
zawodowych i doradztwo personalne dla młodzieży i dorosłych – bezrobotnych, współpraca
z Regionalną Telewizją – Lublin - udział w programie profilaktyczno – edukacyjnym „Od A
do N – od alkoholu do narkotyków”, współpraca z regionalną prasą w zakresie działalności
edukacyjnej. Prowadzi liczne szkolenia dla kadr szkół z woj. lubelskiego, przedstawicieli władz
i samorządów lokalnych.
Pracuje w Towarzystwie Nowa Kuźnia, jako kierownik punktu informacyjno – konsultacyjnego.
Prowadzi grupy terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz terapię indywidualną
i terapię rodzin, terapię dla osób uzależnionych i ich rodzin, prowadzi treningi psychologiczne
dla dzieci i młodzieży wybitnie zdolnej, warsztaty i treningi relaksacyjne.

Ireneusz Siudem
Tel: 602 79 63 68

poczta@isiudem.pl
www.isiudem.pl

Psycholog, naukowiec - praktyk, psychoterapeuta. Jest współtwórcą środowiskowej koncepcji
profilaktyki uzależnień, autorem ponad 60 publikacji naukowych z zakresu przeciwdziałania
patologiom społecznym, profilaktyki uzależnień i pomocy psychologicznej. Wdrożył wiele
autorskich programów profilaktycznych, część z nich zostało wpisanych do Strategii Rozwoju
Województwa Lubelskiego, min. Zintegrowane systemy profilaktyki uzależnień, Szkolne
systemy profilaktyczne, Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z obszarów
wiejskich „Moja szansa”, Narkotyki w dyskotekach, Badanie skuteczności konstrukcji reklamy
społecznej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, Program
ograniczania używania środków psychoaktywnych w środowisku akademickim „Akademus”.
Od 1990 roku cyklicznie realizuje projekt badawczo – profilaktyczny „Środowiskowa
profilaktyka uzależnień”. W latach 2004 – 2008 redaktor Biuletynu Wojewódzkiego „Problemy

Społeczne” wydawanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu
Marszałkowskiego w Lublinie, Przewodniczący, współzałożyciel Towarzystwa Nowa Kuźnia.
Od 2002 do 2005 roku pełnił funkcję Pełnomocnika Rektora UMCS ds. Studenckich. W latach
2004 – 2006 przewodniczący Miejskiego Zespołu ds. Narkomanii, Członek Prezydium
Społecznej Rady ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i współredaktorem Biuletynu Społecznej
Rady, Członek Wojewódzkiego Zespołu ds. Zapobiegania Zakażeniom HIV, Opieki nad
Żyjącymi z HIV i Chorymi na AIDS oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
Za działalność swoją, w 2001 roku został wyróżniony przez Prezydenta Miasta Lublina, w 2003
roku nagrodzony Odznaką Ministra Kultury RP. „Zasłużony Działacz Kultury”, w 2004 roku
odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, w 2010 roku Medalem Pamiątkowym przyznanym
przez Zarząd Województwa Lubelskiego za wkład w rozwój inicjatyw społecznych na rzecz
Mieszkańców Województwa Lubelskiego.

Wykaz materiałów szkoleniowych:
1. Prezentacje multimedialne dotyczące koncepcji oddziaływań środowiskowych,
2. Wzór dokumentacji: klubowej, indywidualnej, grupowej i środowiskowej,
3. Narzędzia ewaluacyjne.

Koszty:
Uczestnicy szkolenia nie ponoszą jego kosztów, za wyjątkiem dojazdu na miejsce.
Organizatorzy nie zapewniają wyżywienia ani noclegów podczas szkolenia.

Termin szkolenia:
23 – 25 kwiecień 2018r.

Miejsce szkolenia:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
ul. Hetmańska 120
35-078 Rzeszów
Sala konferencyjna – p. 304

Sposób zgłoszenia na szkolenie:
Wskazani, chętni kandydaci poproszeni zostaną o wypełnienie „formularza zgłoszeniowego”
i przesłanie go w terminie do dnia: 9 kwietnia 2018r. na adres email: l.kosiba@rops.rzeszow.pl
w temacie wiadomości wpisując: „Zgłoszenie na szkolenie”
Liczba miejsc jest ograniczona.
Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu, szczególnie w przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc,
podejmie kadra Towarzystwa Nowa Kuźnia na podstawie analizy informacji zawartych
w formularzach zgłoszeniowych.

