Zapraszamy na III Ogólnopolskie
Warsztaty Informacji Publicznej,
które odbędą się
12-14 października 2018r.
w Ośrodku Wczasowym „Wodnik”
przy ul. Nadmorskiej 10 w Łebie

www.wodnikleba.pl
Pokoje 2 lub 3 osobowe.

P

BEZPŁATNY
PARKING

OSOBNA
SALA KAWOWA

Koszt pobytu z pełnym wyżywieniem 190zł
(2 noclegi: z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę;
wyżywienie: od kolacji w piątek do obiadu w niedzielę)

Jeśli chciałbyś/chciałabyś zacząć nieść posłanie poprzez
informowanie o Wspólnocie AA ludzi, którzy z racji
swojego zawodu spotykają na swojej drodze cierpiących
alkoholików - te warsztaty są dla Ciebie.
Jeśli nie wiesz od czego zacząć, jak założyć Zespół
Informacji Publicznej, gdzie zdobyć wiedzę
- te warsztaty są dla Ciebie.
Jeśli interesuje Cię jaki jest cel mityngów
informacyjnych dla profesjonalistów, kim są
profesjonaliści, gdzie ich znaleźć, jaka jest droga do
cierpiącego alkoholika, co powinniśmy przekazywać, kto
powinien to robić, jak to robić, na co zwracać uwagę,
czego nie robić, jak powinien wyglądać scenariusz mityngu
informacyjnego, jak powinniśmy wyglądać my, jakie
przygotować materiały z naszej literatury dla osób
zaproszonych na spotkanie
- te warsztaty są dla Ciebie.

Opłaty związane z noclegiem
i wyżywieniem wpłacamy na konto:

Jeśli interesuje Cię historia Informacji Publicznej,
niesienie posłania za granicę i późniejsza współpraca
- te warsztaty są dla Ciebie.

Fundacja Służby Krajowej
Anonimowych Alkoholików w Polsce
00-020 Warszawa , ul. Chmielna 20

Jeśli chcesz dotrzeć do dzieci i młodzieży w szkołach
gdzie głównym zagrożeniem jest niewiedza
- te warsztaty są dla Ciebie.

BANK ZACH. WBK S.A.
00 - 030 Warszawa,
Pl. Powstańców Warszawy 2

Jeśli chcesz dotrzeć do cierpiących alkoholikówpracowników poprzez pracodawców, którzy nie muszą być
bezradni - te warsztaty są dla Ciebie.

nr konta:
63 1500 1777 1217 7008 1218 0000
z dopiskiem:
"Inf. Publiczna 2018 + imiona uczestników"
prosimy wpłacać do 01.10.2018r.
Koszty organizacyjne 20zł
płatne na miejscu
adres mailowy warsztatów:
warsztatyip2018@gmail.com
Informacje udzielane są pod numerami tel.:
- 504 015 587 - w godz.: 16:00 - 22:00
- 501 365 782 - w godz.: 16:00 - 22:00

III Ogólnopolskie
Warsztaty
Informacji Publicznej
w AA

Jeśli chcesz poznać inne formy spotkań informacyjnych
dla profesjonalistów- te warsztaty są dla Ciebie.
Czy myślisz, że można dotrzeć do cierpiących
alkoholików katolików i do ich rodzin poprzez świadectwa
na mszach?
Czy myślisz, że POP jest zagrożeniem czy wsparciem dla
naszej wspólnoty?

12-14 października 2018r.

Czy w AA jest miejsce dla uzależnionych krzyżowo?

Łeba

Jeśli chcesz wziąć udział w wymianie doświadczeń oraz
wypracowaniu propozycji działań mogących wpłynąć na
polepszenie wizerunku wspólnoty AA, jej akceptację
społeczną oraz życzliwość wobec jej działań
- te warsztaty są dla Ciebie.

Ośrodek Wczasowy
„Wodnik”

Czy anonimowość w AA ma granice? jeśli tak to jakie?

„Po co nam Informacja Publiczna w AA”
Program warsztatów
PIĄTEK 12.10.2018r:
- 13:00 - początek zakwaterowania;
- 18:00 - kolacja;
- 19:00 - sprawy organizacyjne;
- 19:10 - historia Informacji Publicznej w AA w kontekście hasła
warsztatów, gospodarz panelu: Paweł K.
- 20:30 - współpraca z zagranicą, gospodarz panelu: Marian D.
- 22:00 - mityng;
SOBOTA 13.10.2018r:
- 8:00 - śniadanie;
- 9:00 - 13:00 - Po co nam Informacja Publiczna w AA?
- od czego zacząć; nowe forum; warsztat o IP dla AA;
materiały o IP; prezentacja m.medialna; AlAnon w IP;
(ok. 11:00 - przerwa) c.d. - IP na ulicach miast;
jak przyciągnąć i zachęcić członków AA do służby w IP;
współpraca i mityngi informacyjne dla pracowników
ZK i AŚ; inne formy spotkań z profesjonalistami;
literatura w IP; finansowanie IP – skąd na to brać?
gospodarz panelu: Iza, Jurek, Grzegorz D., Jacek G.
- 13:00 - obiad;
- 14:00 - posłanie do i poprzez pracodawców,
gospodarz panelu: Iza Glamowska „Morpol”.
- 16:00 - niesienie posłania do szkół jako element działań
profilaktycznych, gospodarz panelu: Marcin Miller.
- 18:00 - kolacja;
- 19:00 - anonimowość w IP, gospodarz panelu: Robert G.
- 20:30 - wymiana doświadczeń oraz wypracowanie propozycji
działań mogących wpłynąć na polepszenie wizerunku
wspólnoty AA, jej akceptację społeczną oraz życzliwość
wobec jej działań, gospodarz panelu: Andrzej Bujkowski.
NIEDZIELA 14.10.2018r:
- 8:00 - śniadanie;
- 9:00 - świadectwa na mszach
gospodarz panelu: ksiądz Tomasz Wilga.
- 10:30 - trudne sytuacje / trudne pytania, z którymi możemy
zetknąć się w czasie spotkań informacyjnych
(np. uzależnienia krzyżowe, skrajna religijność...)
gospodarz panelu: Małgorzata Wróblewska;
- 12:30 - zakończenie, uwagi, wnioski, propozycje, wybór regionu
organizującego warsztaty IP w 2019r., pożegnanie.
- 13:00 - obiad;

Panele kończyć się będą po wyczerpaniu tematu.
Do rozpoczęcia następnego punktu programu
czas na rozmowy w kuluarach przy kawie, herbacie
i ciasteczkach lub czas wolny.

Goście, którzy zaszczycą nas swoją obecnością:
Pani Małgorzata Wróblewska - specjalista psychoterapii
uzależnień, mediator, kurator społeczny, prezes Klubu Abstynenta
"Odnowa" w Lęborku.
Od ponad 30 lat pracuje z osobami uzależnionymi,
współuzależnionymi, DDA.
Ukończyła szereg specjalistycznych szkoleń z zakresu uzależnień,
przemocy, profilaktyki. Prowadzi też własną działalność
terapeutyczną. W swojej pracy łączy różne podejścia
terapeutyczne. Współpracuje z AA od 1987 roku.
Pan Marcin Miller: ukończył pedagogikę resocjalizacyjną
i opiekuńczo-wychowawczą na Uniwersytecie Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie. Obecnie studiuje psychologię na
Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW. W trakcie studiów
pedagogicznych ukończył 120 godzinny "Warsztat Umiejętności
Trenerskich" prowadzony przez Centrum Szkoleń i Doradztwa
Zawodowego UKSW w Warszawie. Od lipca 2013r. kieruje
świetlicą opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci i młodzieży z rodzin
z dysfunkcjami.
Prowadzi działania wychowawcze i terapeutyczne adresowane
między innymi do dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.
Obecnie jest prezesem zarządu w „Bezkompleksów Sp. z o.o.”,
która zajmuje się profilaktyką dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Pan Andrzej Bujkowski: od marca 2012 pracuje w charakterze
kierownika oddziału terapeutycznego dla skazanych
uzależnionych od alkoholu oraz środków odurzających lub
substancji psychotropowych. Jest specjalistą terapii uzależnień
w Areszcie Śledczym w Suwałkach w stopniu kapitana.
W latach 1994-1999 studiował na Wydziale Psychologii
Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie
uzyskał dyplom magistra psychologii. W 2013 roku ukończył
studium terapii uzależnień jako Certyfikowany Specjalista Terapii
Uzależnień.
Posiada duże doświadczenie w zakresie problematyki
alkoholowej, i nie tylko, podparte pracą w różnych ośrodkach oraz
udziałem w kursach i szkoleniach.
Od 2017r. pełni służbę powiernika kl. A we Wspólnocie AA.
Przewodniczący Zespołu Powierniczego ds. IP.

Ksiądz Tomasz Wilga: ur. 11.01.1969r. w Jednorożcu.
Szkołę podstawową ukończył w swojej rodzinnej wiosce.
Następnie uczył się i zdał maturę w LO im. KEN w Przasnyszu.
Po dwuletniej nauce zdobył dyplom pielęgniarstwa w Studium
Medycznym w Makowie Mazowieckim. W związku ze
zmianami granic diecezji studiował w WSD w Płocku a od
października 1992 r. w WSD w Łomży. Obronił pracę
magisterską z teologii na Akademii Teologii Katolickiej
w Warszawie. Święcenia przyjął z rąk bp. Tadeusza
Zawistowskiego 25 maja 1996 r. Pracował jako wikariusz
w parafii Czerwin (1996 - 1998), Wysokie Mazowieckie (1998 2001), Szczuczyn (2001 - 2003), Trójcy Przenajświętszej
w Grajewie (25 sierpnia - 30 listopada 2003), jako proboszcz
w parafii pw. Św. Ojca Pio w Grajewie (2003-2011)
i parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Śniadowie od 2011.
Człowiek Roku 2005 w Grajewie. Przewodniczy Diecezjalnej
Radzie Trzeźwości jako diecezjalny duszpasterz apostolstwa
trzeźwości. Należy do Zespołu do spraw Apostolstwa
trzeźwości Konferencji Episkopatu Polski.
Pani Izabela Witek-Glamowska - absolwentka Uniwersytetu
Gdańskiego Wydziału Chemii i Ochrony Środowiska oraz
Politechniki Gdańskiej -Zarządzanie Bezpieczeństwem
i Higieną pracy. Od 2000r. związana zawodowo z tematyką
bezpieczeństwa i higieny pracy w obszarach dużych firm
produkcyjnych i serwisowanych w Polsce. Jako osoba
odpowiedzialna za BHP, a następnie jako Kierownik Działu
Bezpieczeństwa, Środowiska i PPoż pracowała w zakładach
Cooper Standard Automotive Bielsko Biała i Myślenice, Dovista
w Swarożynie, Colgate Palmolive w Warszawie, Eaton
w Tczewie. Obecnie jest Mangerem BHP w grupie Morpol /
Marine Harvest w Polsce (3 zakłady produkcyjne + biuro
w Gdańsku gdzie wspiera kierownictwo wraz z zespołem 8
osób w poprawie bezpieczeństwa prawie 4500 pracowników).
Prowadzi ćwiczenia w zakresie Organizacji Służby BHP,
Zarządzania bezpieczeństwem, Ergonomii w Akademii
Pomorskiej w Słupsku. Najważniejszym elementem jest dla
niej człowiek i jego środowisko pracy. Budując kulturę
bezpieczeństwa stara się łączyć siłę techniki, postępu,
wymagań i możliwości biznesu z potrzebami i dobrym
komfortem pracy człowieka na produkcji. Jest to trudne
zadanie i długa droga, którą realizuje w codziennej pracy.
Jej wyzwaniem jest bycie blisko ludzi i procesu, nie tylko
tworzeniu instrukcji czy procedur.
Hasło w pracy zawodowej: BHP dla ludzi i blisko biznesu.

