
Nazwa szkolenia: Cyberuzależnienia i dopalacze - profilaktyka i formy pomocy. 

Informacja 

ogólna: 

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy oraz nabycie nowych kompetencji  

w obszarze profilaktyki uzależnień i pracy z młodzieżą uzależnioną od środków 

psychoaktywnych a także nowych technologii. 

Termin                              

i miejsce 

realizacji: 

Szkolenie realizowane będzie dla jednej grupy szkoleniowej w trybie 

wyjazdowym, w postaci dwóch modułów, liczących 3 dni każdy, w terminie: 

I moduł: 01 - 03.03.2021 roku.  

II moduł: 12 - 14.04.2021 roku. 

Szkolenie realizowane będzie w Hotelu Zawiercie, ul Wierzbowa 6, Zawiercie. 

Każdy moduł realizuje inne treści z zakresu tematu szkolenia, dlatego 

rekomendujemy udział w obu spotkaniach. 

Grupa docelowa: 

Osoby pracujące bezpośrednio z dzieckiem i rodziną w obszarze systemu 

wspierania rodziny i pieczy zastępczej z terenu województwa śląskiego. 

Liczba miejsc: I grupa - 20 osób. 

Zagadnienie 

merytoryczne: 

Program szkolenia składa się z 48 godzin dydaktycznych/  

(6 dni szkoleniowych), obejmujący m.in. następujące zagadnienia 

tematyczne: 

 

Moduł I – Problematyka cyberuzależnień wśród dzieci i młodzieży: 
 

 specyfika nowych mediów i ich potencjał uzależniający – charakterystyka 

zjawiska, 

 rodzaje cyberuzależnień i ich uwarunkowania, wpływ środowiska 

rodzinnego i najbliższego otoczenia na zachowania dzieci 

 i młodzieży, 

 objawy i konsekwencje cyberuzależnień, 

 profilaktyka, diagnoza i techniki reagowania w sytuacji występowania 

cyberuzależnienia, 

 praca z dziećmi i młodzieżą uzależnioną oraz zagrożoną uzależnieniem, 

 przegląd strategii terapeutycznych wykorzystywanych w pracy  

z dziećmi i młodzieżą uzależnioną. 

 
 

Moduł II – Zażywanie substancji psychoaktywnych wśród dzieci młodzieży: 

 

 rodzaje substancji psychoaktywnych i ich działanie,    

 obecne uwarunkowania prawne związane z dostępnością sprzedaży 

substancji psychoaktywnych,  

 przyczyny uzależnienia od substancji psychoaktywnych, 

 etapy uzależnienia – specyfika procesu u dzieci i młodzieży,    

 rozpoznawanie u dzieci i młodzieży wpływu środków odurzających,  



 procedura postępowania w przypadku wykrycia u dzieci  

i młodzieży środków odurzających,    

 praktyczne zasady komunikowania się z osobami uzależnionymi, 

 pierwsza pomoc przedmedyczna w przypadku podejrzenia zatrucia 

substancją psychoaktywną.   

Informacje 

organizacyjne: 

Szkolenie realizowane będzie w trybie wyjazdowym, zgodnie z harmonogramem 

szkolenia, który zostanie przekazany z wyprzedzeniem osobom 

zakwalifikowanym do udziału w formie wsparcia. Organizator zapewnia nocleg, 

pełne wyżywienie, przerwy kawowe, materiały dydaktyczne i biurowe oraz 

profesjonalną kadrę trenerską przez cały czas trwania szkolenia. Szkolenie jest 

całkowicie bezpłatne. 

Informację o wynikach rekrutacji otrzyma każda zgłoszona osoba,  

w ciągu dwóch tygodni od dnia zakończenia zbierania zgłoszeń.  

W zgłoszeniu prosimy o podawanie indywidualnego, czyli bezpośredniego do 

Państwa adresu e-mail (np. poczty służbowej imiennej) zamiast adresu 

ogólnego (np. e-mail sekretariatu instytucji, działu kadr itp.). Znacznie 

ułatwia to komunikację i przyspiesza procedurę rekrutacji na szkolenie. 

Termin i forma 

rekrutacji: 

 
Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem elektronicznego formularza 

dostępnego na stronie http://rops-katowice.pl/, który po wydrukowaniu  

i podpisaniu należy dostarczyć pocztą do siedziby ROPS wraz z oświadczeniem 

uczestnika projektu (RODO) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 stycznia 

2021 roku.  

Dodatkowych 

informacji 

udziela: 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 

Zespół ds. realizacji projektu pn. „Doskonalenie kompetencji kadr systemu 

wspierania rodziny i pieczy zastępczej”. 

Tel. (32) 730 68 59 

e-mail:  szkolenia_power@rops-katowice.pl 

Zasady 

uczestnictwa: 

Zasady uczestnictwa w szkoleniach określono w Regulaminie uczestnictwa                            

w formach wsparcia organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. „Doskonalenie 

kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”. 

Trener: 

Marcin Mołoń  -  ukończył Psychoprofilaktykę Społeczną na UR w Rzeszowie,  

absolwent Szkoły Psychoterapii Psychodynamiczneji Studium Socjoterapii  

i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym,  

certyfikowany coach. Twórca projektów rozwojowych i programów 

profilaktycznych. W ostatnich 10 latach przeprowadził kilkadziesiąt programów 

(m.in. „Profilaktyka tańsza od leczenia”, „Czytaj nie klikaj!”) opartych  

o profilaktykę alternatyw - programy skoncentrowane na rozwoju pasji  

i umiejętności psychospołecznych. Programy te zostały zauważone i docenione  

m.in. Przez Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo Kultury 

http://rops-katowice.pl/
mailto:szkolenia_power@rops-katowice.pl


 i Dziedzictwa Narodowego a także Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii 

i Fundację PZU. 

 


