
Szkolenie prosto do domu?

Zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy o wychowaniu w trzeź
wości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi „w skład gmin
nych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 
wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych”. 
Krakowska Akademia Profilaktyki przygotowała 
propozycję, dzięki której przeszkolenie Gminnej 
Komisji jest proste jak nigdy dotąd. Proponujemy 
szkolenie w formie podręcznika oraz płyty CD.

Zdumiewająco wygodne!

Gmina, która zamówi szkolenie prosto 
do domu, w ciągu trzech dni otrzyma 
pocztą potrzebne materiały. Każdemu, 
kto zostanie zgłoszony jako uczestnik 
szkolenia, wystawiamy zaświadczenie 
o uczestnictwie. Dla osób, które  
odeślą zeszyt ćwiczeń, mamy  
dodatkowy certyfikat.

Członkowie Gminnej Komisji sami decydują, 
kiedy przeczytać podręcznik dla uczestników. 
W wolnym czasie mogą zapoznać się 
z kolejnymi wykładami i wysłuchać 
audycji,w których ekspert tłumaczy 
najważniejsze kwestie z wykładów.

Do przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych, pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych /
koordynatora gminnego programu RPA



Podstawowe zagadnienia przekazane w prosty sposób

W przystępny, zrozumiały sposób przedstawiamy dziewięć wykła
dów, dzięki którym uczestnicy szkolenia zapoznają się z podstawową 
wiedzą, niezbędną do zasiadania w Gminnej Komisji. Podejmujemy 
najistotniejsze sprawy z punktu widzenia ustawowych zadań: „Uza
leżnienie od alkoholu”, „Picie ryzykowne i szkodliwe”, „Rodzina 
z problemem alkoholowym”, „Dzieci w rodzinie z problemem alko
holowym”, „Przemoc w rodzinie”, „Profilaktyka używania alkoholu 
przez młodzież”, „Podstawy prawne lokalnej polityki wobec alkoho
lu”, „Konstrukcja gminnego programu” oraz „Błędy i uchybienia”.

Jasne zasady, same korzyści, wysoka jakość

Wysoką jakość gwarantuje Krakowska Akademia Profilaktyki. Szkole
nie prosto do domu zostało przygotowane przez Katarzynę Łukowską, 
eksperta ds. lokalnej polityki wobec alkoholu. Wiedza ze szkolenia 
wciąż jest dostępna – członkowie Gminnej Komisji mogą wracać do 
lektury materiałów edukacyjnych i słuchać płyty CD, którą otrzymują 
uczestnicy projektu. Dzięki pomysłowemu rozwiązaniu zawsze można 
odświeżyć wiedzę zdobytą w ramach szkolenia!

Jedna decyzja: szkolenie dla całej Gminnej Komisji

Cena szkolenia, dla 5 osób wskazanych przez gminę, to 1000 PLN + 
VAT. Nie prowadzimy sprzedaży mniejszych zestawów. Istnieje moż
liwość zgłoszenia dodatkowych uczestników. Cena udziału każdej ko
lejnej osoby to 200 PLN + VAT. Dla każdej dodatkowej osoby dołą
czamy zestaw: podręcznik dla uczestnika szkolenia, audycje, zeszyt 
ćwiczeń i zaświadczenie o odbyciu szkolenia. Wystawiamy fakturę na 
kwotę 1000 PLN + 200 PLN + VAT za każdą dodatkową (szóstą, siód
mą, ósmą…) osobę.

Wystarczy nadesłać załączony formularz zgłoszenia pod numer faksu 
12 635 19 19. Materiały szkoleniowe wraz z fakturą trafią do Państwa 
gminy w ciągu zaledwie trzech dni od wysłania formularza.

Z wyrazami szacunku,

Prezes Krakowskiej Akademii Profilaktyki

Gminna Komisja.pl
Podręcznik 

dla uczestników szkolenia

Niniejszym zaświadcza się, że

wzięła (wziął) udział w szkoleniu,
którego zakres obejmował:

Katarzyna Łukowska, 
autorka wykładów

Maciej Zdziarski, prezes 
Krakowskiej Akademii Profi laktyki

Anna Tomaszewska

Wykład 1: Uzależnienie od alkoholu

Wykład 2: Picie ryzykowne i szkodliwe

Wykład 3: Rodzina z problemem alkoholowym

Wykład 4: Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym

Wykład 5: Przemoc w rodzinie

Wykład 6: Profi laktyka używania alkoholu przez młodzież

Wykład 7:  Podstawy prawne lokalnej polityki wobec alkoholu

Wykład 8: Konstrukcja gminnego programu

Wykład 9: Błędy i uchybienia

Szkolenie odbyło się w oparciu o art. 41 ust. 4 Ustawy 
o wychowaniu w trzeź wości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

ZAŚWIADCZENIE
dla uczestnika szkolenia 

Gminna Komisja.pl

Niniejszym zaświadcza się, że

uzyskał(a) pozytywny wynik w teście
kontrolnym, którego zakres obejmował:

Katarzyna Łukowska, 
autorka wykładów

Maciej Zdziarski, prezes 
Krakowskiej Akademii Profi laktyki

Anna Tomaszewska

Wykład 1: Uzależnienie od alkoholu

Wykład 2: Picie ryzykowne i szkodliwe

Wykład 3: Rodzina z problemem alkoholowym

Wykład 4: Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym

Wykład 5: Przemoc w rodzinie

Wykład 6: Profi laktyka używania alkoholu przez młodzież

Wykład 7:  Podstawy prawne lokalnej polityki wobec alkoholu

Wykład 8: Konstrukcja gminnego programu

Wykład 9: Błędy i uchybienia

Szkolenie odbyło się w oparciu o art. 41 ust. 4 Ustawy 
o wychowaniu w trzeź wości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

CERTYFIKAT
potwierdzający wiedzę zdobytą w ramach szkolenia 

Gminna Komisja.pl
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Audycje dla 
uczestników 

szkolenia

1.  Uzależnienie 
od alkoholu

2.  Picie ryzykowne 
i szkodliwe

3.  Rodzina z problemem 
alkoholowym

4.  Dzieci w rodzinie 
z problemem 
alkoholowym

5. Przemoc w rodzinie
6.  Profi laktyka używania 

alkoholu przez młodzież
7.  Podstawy prawne 

lokalnej polityki 
wobec alkoholu

8.  Konstrukcja 
gminnego 
programu

9.  Błędy 
i uchybienia

© Krakowska Akademia Profi laktyki
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dla uczestników szkolenia


