
 

 

zaprasza do udziału w 

 

AKADEMII PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ BEHAWIORALNYCH

· 6 spotkań  w okresie wrzesień - grudzień 2015 (piątek - niedziela, w terminach: 18.09 - 

20.09.15; 09.10 - 11.10.15; 23.10 -  25.10.15;   06.11 - 08.11.15; 20.11 - 22.11.15; 04.12 - 

05.12.15) 

· TEMATYKA ZAJĘĆ 

  1. Profilaktyka uzależnień behawioralnych (UB) 

  2. UB - etiologia, doniesienia z badań, diagnostyka 

  3. Praca grupowa z młodzieżą i młodymi dorosłymi UB 

  4. Budowanie relacji i komunikacja w terapii UB 

  5. Wiedza seksuologiczna w terapii UB 

  6. Etapy zmiany w terapii UB 

  7. Superwizja 

· KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMA: 

  - udział w 

   40 h wykładów 

   108 h warsztatów 

   10 h superwizji 

  - materiały edukacyjne 

  - posiłek podczas zjazdów serwuje: 

   Kuchnia Marche  

   Wrocław ul. Świdnicka 

   http://marche.com.pl/ 

  - dyplom ukończenia 

 

http://do-fundacja.pl/ 
akademia@do-fundacja.pl 

Realizatorzy (Bio na stronie Fundacji): 

Michał Czernuszczyk 

Martyna Figurska 

Magdalena Kotyza 

Mariusz Matysik 

Kinga Michałowska 

Andrzej Peda 

Barbara Tokarska 

 

Projekt współfinansowany ze środków  

Państwowego Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych  

będących w dyspozycji Ministra Zdrowia 



 

 

 

 

· MIEJSCE 

Szkolenie będzie realizowane we Wrocławiu, w budynku Wrocławskiej 

Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych  NOT.  Do  

dyspozycji  mamy  stylowe  sale,  usytuowane  w  zabytkowym  obiekcie 

znajdującym się w ścisłym centrum Wrocławia, około 400 metrów od 

dworca głównego PKP i PKS. W obrębie ok. 100-200 metrów od Domu 

Technika znajduje si ę duża baza hotelowa. 

· KOSZT 

 300 PLN 

· ZGŁOSZENIA  

 akademia@do-fundacja.pl 

 Magdalena Kotyza tel. 511 847 471 

 Kinga Michałowska  tel. 600 966 602 

· KRYTERIA NABORU 

 - wyższe wykształcenie 

 - praca w obszarze lecznictwa uzależnień (w pierwszej kolejności, specjaliści  

 terapii uzależnień, osoby będące w trakcie specjalizacji)  

 - przesłanie  skanów dokumentów (lista na formularzu zgłoszeniowym) 

 - dokonanie wpłaty 300 zł na konto 80 1140 2004 0000 3102 7564 9594  

 - żywe i niegasnące zainteresowanie problematyką uzależnień  

  

 

http://do-fundacja.pl/ 
akademia@do-fundacja.pl 
 

 

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ 

SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA NABORU 

Projekt współfinansowany ze środków  

Państwowego Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych  

będących w dyspozycji Ministra Zdrowia 

Serdecznie zapraszamy do udziału w ciekawie zapowiadającym się przedsięwzięciu 

Formularz zgłoszeniowy dostępny u 

organizatorek lub do pobrania ze strony 

Fundacji DO 

Adres: ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław  

http://www.not.pl/ 



 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  
Akademia Profilaktyki i Terapii Uzależnień Behawioralnych - Wrocław

 

NAZWISKO I IMIĘ 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

WYKSZTAŁCENIE 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

AKTUALNEMIEJSCE PRACY 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

DANE KONTAKTOWE 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobo-
 wych dla celów szkolenia prowadzone przez Fundację „DO” oraz ewaluację i sprawozdaw-

 czość z nim związaną zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych 
 (Dz. U. Z 1997 r. Nr 133 poz. 883). 
 

 Oświadczam, że w przypadku rezygnacji ze szkolenia poniosę koszt uczestnictwa w nim 
 bądź zobowiązuję się przepisania uczestnictwa na inną osobę. 
 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

       Data    podpis 

 

 

 

 

http://do-fundacja.pl/ 
akademia@do-fundacja.pl 

Proszę przesłać na adres akademia@do-fundacja.pl 

skany dokumentów: 

·  Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy 

· Dyplom magisterski 

· Zaświadczenie z miejsca pracy dokumentujące pracę w 

obszarze leczenia uzależnień 


