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KONFERENCJA REGIONALNA

Uzależnienia behawioralne – leczenie i profilaktyka
RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

15.10.2013 Wyższa Szkoła Biznesu w Radomiu ul. Kolejowa 22
9:00–9:30

Rejestracja uczestników

9:30–9:40

Uroczyste powitanie uczestników

9:40–10:10

Uzależnienia behawioralne a inne patologie społeczne – kryteria, diagnostyka,
specyfika zjawiska
dr Joanna Felczak, Wyższa Szkoła Biznesu w Radomiu

10:10–11:00

Pojęcie problemów uzależnień. Przyczyny i skutki uzależnień w Polsce.
Skala zjawiska uzależnień w Polsce oraz w regionie
dr Eugeniusz Moczuk, Uniwersytet Rzeszowski

11:00–11:50

Uzależnienia behawioralne. Mechanizmy cyberuzależnień – cyberzaburzeń i ich
uwarunkowania. Adolescencja a rozwój cyberzaburzeń
prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
Mazowieckie Centrum Profilaktyki Społecznej

11:50–12:30

Prezentacja zasobów instytucjonalnych i osobowych w zakresie profilaktyki i leczenia
uzależnień behawioralnych
Stowarzyszenie KARAN

12:30–13:00

Panel dyskusyjny – propozycje współpracy między instytucjami w zakresie
profilaktyki i leczenia uzależnień behawioralnych
Moderator dyskusji – dr Eugeniusz Moczuk, Uniwersytet Rzeszowski

13:00–14:00

Przerwa

14:00–16:00

WARSZTATY

Warsztat A

Profilaktyka szkolna i domowa oraz terapia dzieci i młodzieży w obszarze
cyberuzależnień – cyberzaburzeń
prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
Mazowieckie Centrum Profilaktyki Społecznej

Warsztat B

Uzależnienie od hazardu – profilaktyka i leczenie
Aleksandra Skóra, Stowarzyszenie KARAN

Warsztat C

Uzależnienie od Internetu i gier komputerowych – profilaktyka i leczenie
Dorota Wołodko, Stowarzyszenie KARAN

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN

ogólnopolska infolinia: 800 120 289
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Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny
serdecznie zaprasza do udziału w

Regionalnej Konferencji

Uzależnienia behawioralne – profilaktyka i leczenie
która odbędzie się w dniu

15.10.2013 w Radomiu
Konferencja jest poświęcona zagrożeniom związanym z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi. W trakcie jej trwania zostaną zaprezentowane metody profilaktyki i sposoby rozwiązywania
problemów w tym zakresie. Jej celem będzie podjęcie dyskusji na temat zagrożeń związanych z uzależnieniami behawioralnymi w regionie oraz zdefiniowanie potrzeb i kierunków działań w zakresie
zapobiegania i przeciwdziałania temu zjawisku.
Konferencja jest adresowana do: przedstawicieli jednostek, instytucji, urzędów państwowych, samorządu terytorialnego, zobowiązanych do realizacji zadań związanych z ochroną zdrowia oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, prowadzących działania w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień,
a także przedstawicieli innych grup zawodowych np.: lekarzy, pielęgniarek, policjantów, strażników
miejskich, pedagogów, nauczycieli.
Konferencje są dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.
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Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN

ogólnopolska infolinia: 800 120 289

karan@karan.pl

www.karan.pl

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Organizatorzy zapewniają przerwy kawowe,
obiad oraz materiały konferencyjne.

Serdecznie zapraszamy!

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do 8 października 2013 r.
wysyłając formularz zgłoszeniowy.
Formularz można pobrać ze strony:

www.karan.pl

z zakładki „Konferencje”

Liczba miejsc jest ograniczona.
O uczestnictwie w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.
Kontakt:

RADOM

ul. Reja 5/1
tel. 48 362 20 46

Koordynator Konferencji
Monika Łochowska -Maj
kom. 600 430 548
tel. 48 362 20 46
e-mail: crokaran@o2.pl

Konferencje regionalne są dofinansowane ze środków
FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

