
INFORMACJE  ORGANIZACYJNE 

 

Organizator: Urząd  Marszałkowski  Województwa  Lubuskiego 

w  Zielonej  Górze - Departament Polityki Społecznej, Wydział 

Polityki Społecznej. 

 

Cel szkolenia:   Doskonalenie umiejętności w zakresie rozpoznawania i 

przeciwdziałania zjawiskom stosowania środków 

psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży 

 
Wykładowca: Dorota Rybczyoska, profesor DWSE we Wrocławiu, 

certyfikowany specjalista uzależnieo, terapeuta w Lubuskim 

Ośrodku Profilaktyki i Terapii w Zielonej Górze; 

 Piotr Żyto, certyfikowany specjalista terapii uzależnieo, terapeuta 

w Lubuskim Ośrodku Profilaktyki i Terapii 

w Zielonej Górze.  

Uczestnicy:        Pedagodzy szkolni 

Miejsce : Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie 

 
Termin:              15-16 XI 2010r. 

 

Koszt uczestnictwa: Koszty szkolenia ponosi Urząd Marszałkowski Województwa       

Lubuskiego. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do miejsca 

szkolenia. 

 

Dojazd do miejsca szkolenia autobusem MZK, linia:  30, 33 i 41 -– aktualny rozkład jazdy 

autobusów na www.mzk.zgora.pl 

 

 

Zgłoszenie uczestnictwa  do dnia 9 listopada 2010r. 

(na  załączonych  kartach zgłoszeo)  na nr fax: 068 325 50 69 

lub emailem: pomoc@lubuskie.pl  

 

W ramach pobytu w WOSiR w Drzonkowie uczestnicy mogą bezpłatnie skorzystad  

ze strzelnicy,  basenu oraz sauny. 

 

                               

                                      
 

 

 

 

 
Szczegółowy program szkolenia 
 dla pedagogów szkolnych pn.: 

 

 

 

„Doskonalenie umiejętności w zakresie rozpoznawania 

i przeciwdziałania zjawiskom stosowania środków 

psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży” 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Drzonków 15-16 listopada 2010r. 

 

mailto:pomoc@lubuskie.pl


 

Godzina 
 

Temat  zajęd 

 
15 listopada 2010 r. 

9.00-10.00 
 
Przyjazd i zakwaterowanie uczestników. 
 

10.00 -13.15 

1. Wybrane elementy diagnozy zjawiska narkomanii  

A. Aktualne tendencje w stosowaniu środków 

psychoaktywnych przez dzieci i młodzież. Diagnoza 

społeczna – wykład  

 Epidemiologiczne i demograficzne tendencje 

w obszarze uzależnieo  

 Zjawisko narkomanii w województwie lubuskim 

w kontekście statystyk ogólnopolskich  

  Nowe środki (w tym dopalacze)  

 Drogi przyjmowania narkotyków  

 Trudności w diagnozowaniu zjawiska narkomanii.  

2. Diagnostyka narkomanii w ujęciu indywidualnym  

A. Właściwości i działanie substancji psychoaktywnych 

najczęściej stosowanych przez młodzież – wykład  

B. Cechy wyglądu i zachowania osoby będącej pod 

wpływem określonych narkotyków – warsztat  

 

13.15-14.30 Obiad 

14.30-18.30 

Ciąg dalszy- Cechy wyglądu i zachowania osoby 

będącej pod wpływem określonych narkotyków – 

warsztat  

C. Cechy osoby uzależnionej od środków 

psychoaktywnych w poszczególnych fazach 

uzależnienia .  

 

3. Rozwiązywanie problemów narkomanii w świetle 

aktualnych przepisów prawnych – miniwykład  

 Kwestie czynów zabronionych i przestępczych oraz 

procedur wobec osób uzależnionych w myśl: Ustawy 

 o Przeciwdziałaniu Narkomanii, Ustawy o Wychowaniu 

w Trzeźwości, Ustawy o Postępowaniu w Sprawach 

Nieletnich, Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego, KK, 

KKW.  

19.00 

 

Kolacja 

 

 

16 listopada 2010r. 

 

8.00-9.00 
Śniadanie 

9.00-13.00 

4. Szkolne strategie profilaktyki narkomanii  
A. Wewnątrzszkolne strategie przeciwdziałania narkomanii – 

teoria i/a praktyka – wykład 

 Założenia teoretyczne działao przeciwdziałających 

narkomanii  

 Profilaktyka uzależnieo w ujęciu profilaktyki 

problemowej  

  Regulacje prawne  

 Możliwości i ograniczenia szkolnej profilaktyki – 

warsztat  

B. Współpraca szkoły i organizacji pozarządowych w zakresie 

przeciwdziałania  narkomanii  

13.00 

 

Zakooczenie szkolenia, wręczenie zaświadczeo 

 

13.15 
Obiad 

 

 


