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Projekt: Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki selektywnej lub wskazującej wśród osób z niepełnosprawnościami, mających problem 
ze szkodliwym używaniem lub z uzależnieniem od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych – projekt pilotażowy „Bez Granic” realizowany 
przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi w okresie w okresie od 01.06.2017 do 31.12.2019 oraz współfinansowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy. 

 

Terminy szkoleń dla specjalistów terapii uzależnień zakwalifikowanych do projektu pt. 

 
 „Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki selektywnej lub wskazującej wśród osób  
z niepełnosprawnościami, mających problem ze szkodliwym używaniem lub z uzależnieniem od 
alkoholu i innych substancji psychoaktywnych” - „Bez Granic II” realizowany przez Stowarzyszenie 
Otwarte Drzwi w okresie od 01.06.2017 do 31.12.2019 oraz współfinansowany ze środków Urzędu 
m.st. Warszawy. 
 

8 września 2018 – Iwona Grzesińska  

 „Charakterystyka  zaburzeń psychicznych ze szczególnym uwzględnieniem 

niepełnosprawności intelektualnej. Specyfika przebiegu procesu uzależnienia i czynnika 

ryzyka w kontekście uzależnień występujące u tej grupy osób”. 

 

13 października (I część) i 1 grudnia 2018 (II część) – Anna Jaglińska 

 „Wyzwania związane z pracą pomocową z osobami z niepełnosprawnością (szczególnie 

intelektualną): czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. Studium i analiza przypadków z pracy 

własnej uczestników oraz prowadzących. 

 „Uniwersalność vs. specyfika pracy w obszarze pomocowym z osobami z 

niepełnosprawnościami (szczególnie intelektualną) w porównaniu z grupami osób nie 

doświadczającymi niepełnosprawności”. 

 „Założenia, metody i formy pracy z osobami doświadczającymi trudności poznawczych”.   

 

27 października (I część) i 10 listopada 2018 (II część) – Magdalena Malinowska 

 „Osoby z niepełnosprawnością a uzależnienie od substancji psychoaktywnych”.  

 

Szkolenia (5 spotkań) będą odbywać się w Ośrodku Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

„Partnerzy” Stowarzyszenie Otwarte Drzwi przy Al. Prymasa Tysiąclecia 145/149 w Warszawie 

(na Woli) w soboty w godzinach 10.00 – 16.00 (wejście od podwórka, wjazd od ul. 

Magistrackiej). Podczas szkoleń przewidziane są przerwy kawowe i drobny poczęstunek. 

Szkolenia są nieodpłatne.  

 

   

 


