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Cele i założenia STU

1. Zapoznanie uczestników szkolenia z założeniami 

merytorycznymi i formalnymi szkolenia w 

dziedzinie uzależnienia.

2. Przedstawienie schematu szkolenia i procesu 

certyfikacji.

3. Wyjaśnienie pytań i wątpliwości.



Dla kogo szkolenie i co daje

 Szkolenie jest rekomendowane przez Krajowe Biuro ds. 

Przeciwdziałania Narkomanii (nr.: LIC.500.01.10.2021/1378) 

przeznaczone jest dla Specjalistów Psychoterapii Uzależnień i 

Instruktorów Terapii Uzależnień.

Daje uprawnienia do pracy terapeutycznej w ośrodkach leczenia 

uzależnień finansowanych przez NFZ i in.

Uprawnienia do pracy terapeutycznej wykraczają poza 

struktury NFZ np. ośrodki i oddziały terapeutyczne będące  

strukturach Ministerstwa Sprawiedliwości czy Ministerstwa 

Edukacji. 



Kim jest organizator szkolenia

„Błękitny Krzyż w Polsce” Sp. z o.o. wraz ze Śląską Fundacją Błękitny Krzyż

tworzy struktury Błękitnego Krzyża w Polsce. Błękitny Krzyż jest organizacją

międzynarodową zrzeszającą ponad 40 krajów, zajmujących się pomocą osobom

uzależnionym i ich bliskim od ponad 140 lat.

Od 2007 r. „Błękitny Krzyż w Polsce” Sp. z o.o. prowadził szkolenia akredytowane

przez PARPA.

Od 2020 r. prowadzimy szkolenia rekomendowane przez KBPN dla specjalistów

i instruktorów.

Od stycznia 2020 nowe szkolenia z dziedziny uzależnień prowadzone są jedynie

przez jednostki rekomendowane przez KBPN. Szkolenia akredytowane przez PARPA

zakończą się w 2021 r.

Jest to ostatnia edycja szkoleń prowadzona przez Krajowe Biuro po zmianach

prawnych z 2018 r.



Działania Śląskiej Fundacji Błękitny 

Krzyż

 Fundacja aktualnie jest największą ambulatoryjną placówką 
leczenia uzależnień na Śląsku, łącznie przyjmuje rocznie ponad 
4 tys. osób. Od 1999 r. prowadzi NZOZ, finansowany od 
początku ze środków publicznych (m.in. NFZ).

 Fundacja zajmuje się również pomocą osobom zagrożonym 
wykluczeniem społecznym, prowadzi mediacje, udziela pomocy 
prawnej oraz inne działania w sektorze pomocy społecznej.

 Miejski Ośrodek Terapii Uzależnień w Bielsku-Białej, który jest 
jednym z czterech ambulatoryjnych ośrodków terapii uzależnień, 
posiada rekomendację KBPN do prowadzenia staży klinicznych.



Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń

 „Błękitny Krzyż w Polsce” Sp. z o.o. realizuje szkolenia w dziedzinie 

uzależnień od 2007 r., w tym Studium Terapii Uzależnień, które 

posiadało akredytację Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych do prowadzenia specjalistycznego szkolenia z zakresu 

specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień. 

W okresie od 2007 do 2017 r. przeprowadziliśmy 16 edycji 

szkoleń, w których łącznie uczestniczyło 597 osób.

 Obecnie większość dydaktyków to pracownicy ośrodków leczenia 

uzależnień, posiadający bogate, wieloletnie doświadczenie zawodowe. 



Miejsce szkolenia

 Szkolenie prowadzone jest w Ośrodku „Błękitnego Krzyża” w 
Pszczynie, przy ul. Paderewskiego 3 (43-200 Pszczyna), który 
posiada ponad 150 letnią tradycję pomagania osobom 
potrzebującym.

 Ośrodek posiada bazę wykładową i hotelową na 60 osób. 
Dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

 Do dyspozycji są 2-4 osobowe pokoje, duża jadalnia i pyszne 
posiłki. Ośrodek posiada duży ogród i jest usytuowany niedaleko 
kompleksu parkowo-pałacowego w Pszczynie.

 Na terenie ośrodka funkcjonuje Poradnia Terapii Uzależnienia i 
Współuzależnienia i całodobowy Ośrodek Readaptacyjny, który 
zapewnia studentom stały dostęp do pacjentów uzależnionych.  

 Błękitny Krzyż współpracuje z wieloma ośrodkami terapii 
uzależnień zapewniając możliwość zdobywania praktycznych 
doświadczeń w pracy z osobami uzależnionymi. 



Kryteria naboru

 Wykształcenie: co najmniej średnie (na podstawie świadectwa
ukończenia szkoły) dla Instruktora Terapii Uzależnień.

 Wykształcenie: tytuł zawodowy lekarza, magistra pielęgniarstwa lub
tytuł magistra uzyskany po studiach w zakresie pracy socjalnej,
psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, socjologii,
resocjalizacji, zdrowia publicznego, nauki o rodzinie, teologii lub
filozofii (na podstawie dyplomu) dla Specjalistów Psychoterapii
Uzależnień.

 Uwaga: w trakcie szkolenia, osoby, które uzupełniają swoje
wykształcenie i uzyskają tytuł magistra na studiach wymienionych
powyżej mogą zdawać egzamin certyfikacyjny dla Specjalistów
Psychoterapii Uzależnień.

 Warunkiem niezbędnym jest obrona tytułu magistra przed lub na
początku superwizji klinicznej oraz zmiana statutu osoby w trakcie
szkolenia z dziedziny uzależnienia z instruktora na specjalistę.

 Podpisanie przez uczestnika umowy i regulaminu szkolenia.



Dokumentowanie przebiegu szkolenia

 Opisanie studium przypadku osoby uzależnionej.

 Nagranie sesji psychoterapii indywidualnej lub grupowej z osobą 

uzależnioną, a następnie przedstawić nagrania na forum grupy 

podczas warsztatu.

 Ankiety ewaluacyjne uczestników – wypełniane anonimowo na 

koniec każdego zjazdu. -> Jest to wskazówka dla organizatorów 

szkolenia i prosimy o rzetelne i szczegółowe wypełnianie, które 

umożliwi nam stałe doskonalenie szkolenia. 

 Obecność na warsztatach i treningach.

 Aby zrealizować i zaliczyć szkolenie trzeba mieć dostęp do 

pacjentów.



Składowe szkolenia (zaliczenie)

 I część:

 Treningi intrapsychiczny i interpersonalny (w sumie 
2 zjazdy po 5 dni) - 100% obecności

 Wykłady – przeczytanie wykładów i zaliczenie 6 
testów pisemnych (4 zjazdy)

 Warsztaty: zaliczenie i aktywność na zajęciach 
(możliwość opuszczenia łącznie 64 godziny bez 
konieczności odrabiania) (13 zjazdów)

 Nagranie i zaliczenie sesji terapeutycznej z 
pacjentem

 Przedstawienie i zaliczenie studium przypadku

 Egzamin (rozmowa końcowa) z opiekunem grupy

 Obecność na ostatnim zjeździe obowiązkowa

(łącznie 642 godziny dydaktyczne)



Składowe szkolenia

 II część – staż kliniczny (80 godz.), w ośrodku rekomendowanym 

przez KBPN -> patrz (często) na stronę KBPN

 III część – superwizja kliniczna (80 godz.), u superwizora z listy 

KBPN. 

 oraz udokumentowane 100 godz. pracy własnej z pacjentem.  

-> Praca ta powinna zacząć się w trakcie I części i być zakończona w 

trakcie superwizji. Może odbywać się w każdej placówce NFZ-towskiej

oraz jednostkach MS np. na oddziałach terapeutycznych. Nie 

preferujemy pracy w Punktach Konsultacyjnych bądź w prywatnej 

praktyce czy prywatnym ośrodku. 



Część wykładowa

 Wypełnionych 6 testów zaliczeniowych z wiedzy z wykładów (testy 

jednokrotnego wyboru). -> dla specjalistów i instruktorów różny próg 

zdawalności. Podstawą zaliczenia jest przeczytanie wykładów! 

 Student ma czas do końca lutego 2022 r. na wysłuchanie wykładów 

online i na zadanie pytań wykładowcom (do końca listopada 2021). 

 Po przyjeździe na zjazd wiedza z wykładu jest weryfikowana w teście 

zaliczeniowym. -> terminy testów na kolejnych slajdach. 

 Wykłady w tej formie skracają o 92 godziny ilość zajęć w Ośrodku i 

zapewniają przygotowanie studentów w domu do zajęć warsztatowych. 

-> Bardzo prosimy o przeczytanie wykładów przed danymi warsztatami, gdyż 

zaliczenia dla większości modułów są w późniejszym terminie. 



Czasowy wymiar szkolenia
 I część szkolenia – 4 „semestry” - łącznie – 642 godziny dydaktyczne

 II i III część szkolenia – 5 i 6 „semestr” – łącznie 160 godzin i 100 godzin

pracy własnej

 SUMA – 902 godziny zajęć.

 Możliwość zdawania egzaminu w KBPN (z zakresu psychoterapii po

ok. 3 latach szkolenia). Uwaga! Do końca 2025 r.

 Nieobecności:

 Możliwość opuszczenia 64 godzin szkolenia (ok. 2 zjazdów) bez

konieczności odrabiania.

 Możliwość odrabiania zajęć z inną grupą – treningi.



Składowe szkolenia – część I – 642 godz.

 Trening interpersonalny – 50 godz.

 Trening intrapsychiczny – 50 godz.

 Bloki Tematyczne:

 Uzależnienie od alkoholu, 

 Uzależnienie od SP (substancji psychoaktywnych)

 Uzależnienia behawioralne

 Rodziny i bliscy osób uzależnionych

 Dzieci i młodzież nadużywajcie SP

 Płaszczyzny tematyczne:

 Etiopatogeneza i psychopatologia

 Charakterystyka substancji, zachowań, relacji

 Symptomatologia i diagnostyka

 Leczenie i rehabilitacja

 Profilaktyka i prewencja

 Konceptualizacja, monitoring i ewaluacja

 Zagadnienia ogólne i pozostałe



Czego będziemy się uczyli –

zagadnienia ogólne i pozostałe
1. Wstęp do psychopatologii

2. Koncepcje osobowości i jej rozwój

3. Nauka o psychoterapii

4. Psychoterapia par i rodzin

5. Czynniki leczące w psychoterapii

6. Lecznictwo uzależnień w Polsce

7. Rozwój zawodowy terapeuty uzależnień

8. Przygotowanie do prowadzenia opisu studium przypadku

9. Założenia merytoryczne do Studium Terapii Uzależnień – wprowadzenie. 



Zaliczenie 

I

-> wykłady 

dostępne 

na stronie 
www.bk-europe.pl

Zaliczenie na zjeździe 7

w
y
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Uzależnienia jako zaburzenia psychiczne 

Koncepcje rozwoju i leczenia uzależnień

Działanie substancji psychoaktywnych, a uzależnienia od 

substancji psychoaktywnych (SP)

Psychologiczna diagnoza kliniczna. Modele oraz etapy postępowania 

diagnostycznego wobec osób uzależnionych.

Wstęp do psychopatologii.



Zaliczenie 

II

Zaliczenie na zjeździe 9
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Przegląd metod leczenia  rehabilitacji stosowanych w terapii 

uzależnień

Przygotowanie studium przypadku

Medyczne aspekty uzależnienia od alkoholu i innych SP. Leczenie i 

rehabilitacja

Psychologiczne aspekty uzależnienia od alkoholu – leczenie i 

rehabilitacja

Koncepcje osobowości i jej rozwój



Zaliczenie
III

Zaliczenie na zjeździe 10
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Podstawowe umiejętności terapeutyczne

Nurty w psychoterapii

Czynniki leczące w psychoterapii

Etapy procesu grupowego

Uzależnienie od alkoholu i innych substancji 

psychoaktywnych – profilaktyka i prewencja. 



Zaliczenie 

IV

Zaliczenie na zjeździe 12
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Nadużywanie substancji wśród dzieci  i młodzieży - zagadnienia 

ogólne

Nadużywanie substancji psychoaktywnych wśród dzieci i 

młodzieży

Nadużywanie substancji wśród dzieci i młodzieży - profilaktyka 

prewencja. 



Zaliczenie 

V

Zaliczenie na zjeździe 14
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Rodziny i bliscy osób uzależnionych - charakterystyka zjawiska 

współuzależnienia.

Rodziny i bliscy osób uzależnionych (dorosłe dzieci alkoholików - DDA, 

dorosłe dzieci dysfunkcyjnych rodziców - DDD) - leczenie, 

konceptualizacja, diagnoza, monitoring i ewaluacja. 

Zaburzenia nawyków i popędów

Problematyka patologicznego hazardu. Diagnoza i terapia

Psychologiczne aspekty uzależnienia od nikotyny – leczenie i 

rehabilitacja



Zaliczenie 

VI

Zaliczenie na zjeździe 16
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Lecznictwo uzależnień w Polsce.

Zjawisko przemocy w rodzinie - metody interwencji i psychoterapii 

osób doświadczających przemocy i sprawców przemocy.

Psychoterapia par i rodzin.

Dokumentacja medyczna, wymogi formalne w pracy terapeutycznej 

Rozwój zawodowy terapeuty uzależnień. 



Czego będziemy się uczyli i trenowali 

na warsztatach 

Pierwszy kontakt z pacjentem, wywiad kliniczny i 

diagnostyka uzależnień od SP i behawioralnych.

Terapia, leczenie i rehabilitacja osób 

uzależnionych.

Opis pacjenta – studium przypadku osoby 

uzależnionej.



 Rodziny i bliscy osób uzależnionych, diagnostyka i leczenie 

(współuzależnienie i DDA).

 Problematyka przemocy w rodzinie.

 Adolescenci – specyfika pracy terapeutycznej.

 Zapobieganie nawrotom. 

 Redukcja szkód i ograniczanie picia.

Dialog motywujący.

 Zagadnienia ogólne: profilaktyka wypalenia zawodowego, praca 

w zespole terapeutycznym dokumentacja medyczna, rola 

superwizji, etyka zawodowa.

-> Powyższe tematy są rozbite na jeden do kilka warsztatów. 



WAŻNE

 PRZYCHODZICIE NA WARSZTATY SIĘ UCZYĆ, A NIE UMIEC I POKAZAĆ SIĘ

 MOŻECIE NIE WIEDZIEĆ, PYTAĆ, MIEĆ WĄTPLIWOŚCI

 NIE BÓJCIE SIĘ PYTAĆ, KAŻDE PYTANIE JEST WAŻNE

 SZUKAJ ROZWĄZAŃ, NIE GOTOWYCH RECEPT



Kontrakt do zajęć

 Przestrzeganie tajemnicy tego, co ktoś mówi (dotyczy treningów 

oraz osobistych wątków wnoszonych np. na warsztatach),

 Powstrzymanie się od używania alkoholu i innych środków 

zmieniających świadomość,

 Powstrzymanie się od kontaktów seksualnych z członkami grupy,

 Nieużywanie telefonów w trakcie zajęć,

 Obecność na zajęciach,

 Aktywność,

 Realizowanie zadań, zaliczanie testów.



Porównanie zakresu kompetencji
zagadnienia specjalista instruktor

Czas szkolenia 902 godz. 902 godz. 

Wymagania dotyczące 

zaliczeń

Wyższy próg oceny Niższy próg oceny

Opis przypadku wyższy – szerszy zakres Niższy 

Kompetencje zawodowe Szersze – m.in. 

Diagnozowanie

mniejsze

Prowadzenie psychoterapii Pełne Ograniczone

Finanse (NFZ) 1,5 1

Praktyka/kompetencje podobne porównywalne



Kiedy warto się szkolić?

Jeśli chcesz pomagać innym…

Jeśli chcesz pracować z osobami uzależnionymi lub ich

bliskimi…

Jeśli szybko (nawet na rok po zakończeniu studiów)

chcesz posiadać kompetencje terapeutyczne do pracy w

lecznictwie uzależnień…

Jeśli w przyszłości chcesz być psychoterapeutą…

Jeśli pracujesz w placówce, w której są osoby

uzależnione.

…



Dlaczego warto wybrać nasze 

szkolenie?
 Dydaktycy są praktykami na co dzień pracującymi z pacjentami i

podnoszącymi swoje kwalifikacje. Poszczególne wykłady i warsztaty

zostały powierzone osobom w dziedzinach, w których są specjalistami

– co gwarantuje połączenie wiedzy, umiejętności i doświadczenia.

 Błękitny Krzyż współpracuje z szeregiem placówek leczniczych na

terenie Śląska i gwarantuje w formie wolontariatu staże dla

zainteresowanych.

 Gwarantujemy zakwaterowanie i wyżywienie na terenie ośrodka

szkoleniowego, nieopodal pszczyńskiego kompleksu parkowo-

pałacowego.

 Mamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu Studium Terapii

Uzależnień oraz innych szkoleń i konferencji w dziedzinie uzależnień i

pomocy społecznej.



Osoby do kontaktu

Błękitny Krzyż Spółka z o.o.

 Prezes Spółki – Dorota Wojnar dorota.wojnar@bk-europe.pl

 Kierownik merytoryczny szkolenia – Kamila Mędrykiewicz

kamilamed@wp.pl tel. 603-074-212

 Kierownik Programu – Roman  Wojnar

roman.wojnar@bk-europe.pl tel. 501-031-702

 Obsługa studentów – Ewelina Tobor

szkolenia@bk-europe.pl tel. 502-021-963

mailto:dorota.wojnar@bk-europe.pl
mailto:kamilamed@wp.pl
mailto:roman.wojnar@bk-europe.pl
mailto:szkolenia@bk-europe.pl


Dodatkowe przywileje

Możliwość podjęcia wolontariatu i z czasem 

pracy zarobkowej dla najlepszych studentów.

Możliwość uczestnictwa dodatkowych 

szkoleniach organizowanych przez Błękitny 

Krzyż.

Możliwość wizytacji ośrodków Błękitnego Krzyża 

w Polsce i za granicą (Niemcy, Szwajcaria).



Dziękuję 

za uwagę


