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ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SPOTKANIU SZKOLENIOWYM 

 

DIALOG - POROZUMIENIE – WSPÓŁPRACA 

HELP-ER - trening umiejętności outreach 
 

 
Zapraszamy do współpracy w programie HELP-ER osoby kreatywne i osoby autentycznie poszukujące 
dostępnych rozwiązań dla trudności ;) 
 
Szkolenie warsztatowe stanowi okazje do rozwijania konkretnych umiejętności społecznych, pomaga 
przygotować uczestników, do tego by byli oni dobrymi słuchaczami, dostarczającymi rzetelnych 
informacji, udzielającymi potrzebnego wsparcia oraz kierującymi do specjalistów, gdy sytuacja tego 
wymaga. 
 
Staż bezpośrednio w terenie, metodą projektową.  
 
I spotkanie szkoleniowe obejmie następujące zagadnienia:  
1. Pomaganie - wzmacnia - a to nie takie proste  
2. Jak rozmawiać i efektywnie budować porozumienie  
 

Szczegóły: 
Prowadzący szkolenie:   Dorota Oboza  
Termin spotkania szkoleniowego: 23.03.2022r. 
 
Czas trwania:     08.00 – 10.00 
Miejsce:  Centrum Profilaktyki Społecznej  

Wadowice, ul. E.K. Wojtyłów 4     
Zgłoszenia:    do dnia 22.03.2022r.,  
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 
HELP-ER - trening umiejętności outreach 
 
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 
SR w Wadowicach – staż 3 lata , - członek GKRPA w Wadowicach – staż 5 lata, - członek koalicji „Przeciw przemocy” w Kalwarii Zebrzydowskiej. 

– staż 3 lata, - dogterapeuta, - hipoterapeuta,- członek Komisji Rewizyjnej PTHiP o/małopolska, - terapeuta tańcem i 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” 

• staż jako specjalista terapii uzależnienia w ośrodkach prowadzących terapie uzależnienia; w ośrodkach młodzieżowych i dla osób dorosłych, 
nosicieli HIV, chorych na AIDS, hospicjum dla umierających na AIDS 

- 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 motywujacy 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 

 
Uczestników warsztatów HELP-er łączy potrzeba „bycia dla innych” oraz związana z nią umiejętność pomagania i podejmowania 
działań na rzecz dobra innych, a poprzez to odkrywania swojego człowieczeństwa. To podobieństwo doświadczenia pozwala 
dzielić się sprawdzonymi w codziennym życiu rozwiązaniami oraz daje możliwość wzajemnego wsparcia w rozwoju. Udział w 
warsztatach stanowi okazje do rozwijania konkretnych umiejętności społecznych. 
 
W odpowiedzi na potrzeby uczestników jest możliwość ćwiczenia metod ułatwiających opanowanie konkretnych umiejętności 
społecznych, m.in. takich jak: rozpoznawanie motywacji i potrzeb, kształtowanie umiejętności efektywnej współpracy z innymi, 
rozpoznawanie, przyjmowanie i radzenie sobie z emocjami, kształtowanie umiejętności komunikacyjnych, kształtowanie 
umiejętności radzenia sobie ze stresem i relaksacji, kształtowanie umiejętności wspólnego konstruktywnego rozwiązywania 
problemów, kształtowaniem umiejętności planowania, wspieranie kreatywności. 
 
Propozycje tematyki spotkań:  
3. Kim jestem i dokąd zmierzam – warsztat samopoznania 
4. Świadomi Siebie – warsztat samopoznania 
5. Integracja tu i teraz – warsztat integracyjny 
6. „LODOłamacze” – kto, co, gdzie, kiedy – warsztat integracyjny 
7. Emocje - jak sobie z nimi radzić - warsztat psychoedukacyjny 
8. Pomaganie - wzmacnia - a to nie takie proste - warsztat psychoedukacyjny 
9. Jak być, rozmawiać i efektywnie budować porozumienie - warsztat psychoedukacyjny 
10. Kiedy mówię NIE, czyli sposoby rozwiązywania konfliktów - warsztat psychoedukacyjny 
11. Bezsilność - jak sobie z nią radzić - warsztat psychoedukacyjny  
12. Mój zapał – moja siła – skąd czerpię – warsztat samopoznania 
13. Współczesne problemy związane z profilaktyką narkomanii – edukacja 
14. Profilaktyka – tak ale jak ? – edukacja 
15. Młodzi Piękni Zagrożeni – warsztat psychoedukacyjny 
16. Terapia Rodzin – wspomaga terapię uzależnień - warsztat psychoedukacyjny 
17. Rozmowa i poradnictwo bez oporu - warsztat psychoedukacyjny 
18. Inspiracje w profilaktyce  - warsztat twórczy 
19. Na ścieżkach kreatywności  - warsztat twórczy 

 
Spotkania warsztatowe trwają od 2 do 4 godzin, możliwy jest udział w wybranych warsztatach  
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