
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

               

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki 

i Leczenia Uzależnień w Zabrzu 
 

we współpracy z 

Województwem Śląskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, 

Urzędem Miejskim w Zabrzu 

oraz Wyższą Szkołą Techniczną w Katowicach filia w Zabrzu 
 

pod patronatem 

Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii,  

Marszałka Województwa Śląskiego, 

Prezydenta Miasta Zabrze 
 

organizują 

 

w dniach 10-11 kwietnia 2018 roku 

 
regionalną konferencję pn.: 

 

Skuteczne strategie rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim 
 

w siedzibie Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach filia w Zabrzu,  

przy ul. Park Hutniczy 3-5 

 

Program konferencji 
 

I dzień – 10.04.2018 roku 

„Integracja działań służb społecznych w profilaktyce uzależnień” 

 

  9.15-10.00 Rejestracja uczestników konferencji 
 

10.00-10.15 Uroczyste rozpoczęcie konferencji 

 Wystąpienia Prezydenta Miasta Zabrze oraz zaproszonych gości 
 

10.30-11.45 Wykłady 

 Profilaktyka uzależnień w dokumentach strategicznych Województwa Śląskiego  

– mgr Urszula Koszutska, Radna Sejmiku Województwa Śląskiego, Dyrektor Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu 

 Mapa problemów uzależnień w województwie śląskim – mgr Bożena Borowiec, Dyrektor 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 

 Substancje psychoaktywne a młodzież szkolna – trendy w województwie śląskim na tle 

trendów ogólnopolskich i europejskich – mgr Janusz Sierosławski 
 

11.45-12.00 Przerwa kawowa 
 

12.00-14.00 Wykłady 

 Czynniki warunkujące skuteczność oddziaływań terapeutycznych – dr Joanna Chwaszcz  

 Zasoby rodzinne w kontekście etiologii i profilaktyki zachowań ryzykownych młodzieży  

– dr hab. Krzysztof Ostaszewski 
  

14.00-14.30 Przerwa i lunch 
 

14.30-16.30 Warsztaty  

 Diagnoza profilaktyczna: procedura, metody, analiza wyników, wnioski dla oddziaływań 

profilaktycznych Iub /i konstruowanie autorskich programów profilaktycznych  

– dr Joanna Chwaszcz 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Współpraca różnych służb społecznych w procesie diagnozowania lokalnych problemów 

uzależnień – mgr Janusz Sierosławski 

 Podstawowe umiejętności dla dialogu motywacyjnego – dr hab. Krzysztof Ostaszewski 

 Idea redukcji szkód w uzależnieniach – mgr Piotr Wieczorkowski 

 Jak rozpoznawać i diagnozować problemy związane z używaniem substancji 

psychoaktywnych, motywowanie i poszukiwanie adekwatnej formy pomocy – mgr 

Agnieszka Polańska 

 Programy interwencyjne w pracy z młodzieżą – Fred goes net – mgr Małgorzata 

Szewczyk 

 

II dzień – 11.04.2018 roku 

„Co się dzieje w ośrodkach terapii uzależnień?” 

 

 9.30-11.00 Wykłady  

 Psychoterapia uzależnień: jaka? dla kogo? dlaczego? – mgr Małgorzata Kowalcze, 

Dyrektor SP ZOZ Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu, Wojewódzki 

Ekspert ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii 

 Współpraca lekarza psychiatry i terapeuty uzależnień – dr hab. Robert Pudlo 
 

11.00-11.15 Przerwa kawowa 
 

11.15-13.00 Wykłady 

 Terapia młodzieży uzależnionej oparta na potencjałach – dr Jacek Szczepkowski 

 Integracja oddziaływań profilaktyczno-terapeutycznych na przykładzie Gminy Zabrze  

– czy jest możliwa? – inż. Jan Szulik, Koordynator ds. Uzależnień Urzędu Miejskiego  

w Zabrzu 
 

13.00-13.30 Przerwa i lunch 
 

13.30-15.30 Warsztaty 

 W poszukiwaniu wyjścia z pułapki nawyku – dr Jacek Szczepkowski 

 Znaczenie duchowości w procesie terapii uzależnień – ks. Bogdan Peć 

 Psychodrama w uzależnieniach – mgr Wiesław Piela 

 Praca z pacjentem uzależnionym z zaburzeniami osobowości w kontekście teorii 

psychodynamicznych – mgr Piotr Sobczak 

 Społeczność terapeutyczna w terapii uzależnień – mgr Krzysztof Czekaj 

 Terapia poznawczo-behawioralna w pracy z osobami uzależnionymi – mgr Anna 

Przeznak 
 

15.30 Podsumowanie konferencji 

 
 

Konferencja jest skierowana do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, różnych grup zawodowych 

(m. in.: pracownicy oświaty, pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, pracownicy ośrodków terapii uzależnień) oraz organizacji 

pozarządowych województwa śląskiego. 

 

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji jej uczestników w zakresie realizacji skutecznych programów i metod 

profilaktyki uzależnień, leczenia i ograniczania szkód zdrowotnych z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na obszarze 

województwa śląskiego. 

 

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiazywania Problemów Hazardowych w ramach realizacji Krajowego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 (cel operacyjny 2),  

oraz ze środków budżetu Województwa Śląskiego w ramach realizacji Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016-2020 i Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim 

na lata2017-2020  


