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ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SPOTKANIU SZKOLENIOWYM 

 

DIALOG - POROZUMIENIE – WSPÓŁPRACA 

PROFILAKTYKA LOKALNIE – zmiana w praktyce 
 

 
Zapraszamy do współpracy w programie DPW osoby autentycznie poszukujące dostępnych  
i pozytywnych rozwiązań dla zmiany zachowań trudnych i ryzykownych. 
 
Szkolenie warsztatowe stanowi okazje do rozwijania umiejętności w zakresie zastosowania różnych form 
procesów terapeutycznych w środowisku lokalnym  w obszarze profilaktyki uzależnień. 
 
 
Spotkanie szkoleniowe obejmie następujące zagadnienia:  
1. Zmiana osobista – fazy i kierunki procesów. 
2. Zmiana systemowa – fazy, kryzysy, kierunki procesów. 
 

Szczegóły: 
Prowadzący szkolenie:   Dorota Oboza  
Termin spotkania szkoleniowego: 08.07.2022r. 
 
Czas trwania:     18.00 – 20.00 
Miejsce:  Centrum Profilaktyki Społecznej  

Wadowice, ul. E.K. Wojtyłów 4     
Zgłoszenia:    do dnia 07.07.2022r.,  
Informacje szczegółowe:   Dorota Oboza – tel. 728 784 397 

 
Szkolenie realizowane jest nieodpłatnie dla mieszkańców Gminy Wadowice oraz dla osób zawodowo 
pracujących dla mieszkańców Gminy Wadowice. 
Można brać udział w szkoleniu w ramach działalności odpłatnej AGRADO 
 
 
Więcej informacji z zakresu profilaktyki na stronach www:   
dla Centrum Profilaktyki Społecznej            www.cps.agrado.org.pl 
dla Widzieć – Rozumieć - Przeciwdziałać    www.wrp.agrado.org.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zadanie publiczne współfinansowane jest 
ze środków Gminy Wadowice. 
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PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH 

PROFILAKTYKA LOKALNIE – zmiana w praktyce 
 
 
Szkolenie prowadzi Dorota Oboza – pedagog, trener, terapeuta 
 
Sylwetka zawodowa: - pedagog resocjalizacyjny- staż 30 lat, - nauczyciel dyplomowany- staż 25 lat, - nauczyciel akademicki – staż 4 lata,       
-  pedagog szkolny – staż 11 lat, - specjalista terapii uzależnienia od narkotyków - staż 23 lata /w trakcie procesu certyfikacji/ - społeczny kurator sądowy 
– staż 3 lata , - członek GKRPA – staż 5 lata, - członek koalicji „Przeciw przemocy”– staż 3 lata, - dogoterapeuta, - hipoterapeuta, - terapeuta 
tańcem, 
 
 - trener, terapeuta: przygotowanie do udzielania pomocy psychologicznej w kontakcie indywidualnym, grupowym i pracy z rodziną. 

 Studium Pomocy Psychologicznej Instytut Psychologii Zdrowia, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 

 Terapia systemowa rodzin – teoria i praktyka, Stowarzyszenie Rodzin „Zdrowie Psychiczne” oraz Poradnia Rodzin Oddziału Dziennego 
Kliniki Psychiatrii Dorosłych CM UJ, Kraków  

 Profesjonalna Szkoła Psychoterapii, Szkoła Wyższa Psychologii społecznej wraz z Instytutem Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa 
Psychologicznego, Warszawa  

 Podyplomowe Studia Profilaktyki i Terapii Uzależnienia od Narkotyków, KUL, Certyfikacja Ministerstwa Zdrowia, Lublin  

 Kurs Psychiatria Dzieci i Młodzieży /CM UJ, K-ów/,  

 Fred goes net – realizator programu KBDPN 

 Dialog motywujący w pracy z osobami uzależnionymi behawioralnie /PTTM/ 

 Kurs "Instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapia" Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne, Klub Sportowy „BÓR”  

 „Kompleksowy program szkolenia z zakresu dogoterapii” Centrum Kynologiczne "CANID", Kraków 2011 
 Kurs Terapii Tańcem i Ruchem, Instytut DMT - Polski Instytut Psychoterapii Tańcem i Ruchem, Warszawa i inne 

 ruchem 
 

- edukator w zakresie profilaktyki narkomanii i innych uzależnień, HIV/AIDS, handlu ludźmi, przemocy, cyberprzemocy, chorób 
nowotworowych 

 twórca i realizator programów profilaktycznych w ramach Programu „Przeciw Narkotykom – Do radości życia” 

 autor i realizator programu profilaktycznego „Widzieć, Rozumieć, Przeciwdziałać, Integrować” 

 autor i realizator programu „Dialog – Motywacja – Zmiana” to projekt realizowany w ramach zadania „Prowadzenie poradnictwa i 
treningów w zakresie podejmowania skutecznej interwencji domowej wobec osób uzależnionych i/lub stosujących przemoc dla klientów i 
pracowników MOPS, GKRPA, ZI oraz punktu konsultacyjnego” 

 autor i realizator programu „Dialog, porozumienie, współpraca, wychowanie i XXIw.” to projekt realizowany w ramach zadania „Realizacja 
programów profilaktyki przemocy dla dorosłych 

 autor i realizator programu profilaktycznego „Widzieć, Rozumieć, Przeciwdziałać, Integrować” 

 autor i realizator programu „Terapia i rehabilitacja indywidualna, rodzinna, zajęcia grupowe, interwencje profilaktyczne w terenie” dla 
osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin 

 autor i realizator programu „Terapia rodzin wspomaga terapie uzależnień” zadanie, którego celem było wzbogacenie oferty oraz 
zwiększenie dostępności w zakresie terapii uzależnień, terapii rodzin oraz zajęć grupowych, udzielanie porad i konsultacji w zakresie 
problematyki związanej z używaniem i uzależnieniem od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych 

 autor i realizator programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży, rodziców oraz szkoleń dla nauczycieli 
 autor i realizator programu profilaktycznego „Młodzieżowy Doradca Rówieśniczy” 

 autor i realizator programu profilaktycznego „Trening Mistrzów” 

 autor i realizator programu STOP Uzależnieniom  

 autor i realizator clipów filmowych - edukacyjnych 
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