Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi i Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli w Łodzi serdecznie zapraszają nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych oraz
rodziców uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa łódzkiego na
Konferencję Regionalną „Szkoła i rodzina wobec zagrożeń substancjami psychoaktywnymi – BEZ
HISTERII”, która odbędzie się 26 czerwca 2014r. (czwartek) w auli im. prof. W. Szuberta w Łodzi, ul.
Lindleya 5, w godz. 10.00 – 14.30.
Konferencja poświęcona jest narastającemu problemowi odurzania się dzieci i młodzieży
poprzez leki, ale również substancje psychoaktywne, środki odurzające i środki zastępcze (tzw.
narkotyki i dopalacze). Jej celem jest zwiększenie wiedzy rodziców i nauczycieli, w szczególności
uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie ryzyka używania substancji
psychoaktywnych i leków dostępnych bez recepty przez dzieci i młodzież w celach pozamedycznych
oraz przeciwdziałanie jego negatywnym skutkom, szczególnie w obecnej sytuacji, gdy informacja o tych
środkach jest łatwo dostępna dla uczniów poprzez Internet.
Konferencja Regionalna „Szkoła i rodzina wobec zagrożeń substancjami psychoaktywnymi –
BEZ HISTERII” skoncentrowana będzie na zagadnieniach rozpoznawania symptomów zjawiska
odurzania poprzez leki i substancje psychoaktywne, środki odurzające i środki zastępcze, leczenia
uzależnień tego typu oraz profilaktyce zjawiska. W czasie konferencji będą prezentowane również
w formie wystawienniczej działania podejmowane przez Punkty Informacyjno-Konsultacyjne na łódzkich
wyższych uczelniach oraz organizacje pozarządowe w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów
związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. Dla uczestników konferencji zostaną
przygotowane pakiety materiałów edukacyjnych, stanowiące istotną pomoc dla nauczycieli
i wychowawców w zakresie działań profilaktycznych.
Zachęcając Państwa gorąco do uczestnictwa w konferencji, która stanowi kluczowy punkt
w kampanii społecznej na rzecz przeciwdziałania narkomanii w województwie łódzkim w 2014r.,
zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji (w załączeniu) oraz do wypełnienia formularza
uczestnictwa zarówno nauczycieli jak i rodziców. Wypełniony formularz można przesłać drogą
elektroniczną na adres e-mail: b.dziekonska@rcpslodz.pl lub na nr fax: 42 203 48 17. Jednocześnie
informujemy, że termin rekrutacji upływa w dn. 09 czerwca 2014r.
W sprawach związanych z konferencją można kontaktować się z P. Barbarą Dziekońską
tel.42 203 48 42, e-mail b.dziekonska@rcpslodz.pl lub P. Eweliną Fabijańską tel. 42 203 48 41, e-mail
e.fabijanska@rcpslodz.pl
Zapraszamy!

Program konferencji regionalnej

„Szkoła i rodzina wobec zagrożeń substancjami psychoaktywnymi –
BEZ HISTERII "
Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii
26 czerwca 2014 r.
Czwartek, 26 czerwca 2014 r.

08.30 - 09.45

Rejestracja uczestników konferencji

aula
im. prof.
W. Szuberta UŁ*

INAUGURACJA KONFERENCJI
Witold Stępień –
Marszałek
Województwa
Łódzkiego

10.00 – 10.15

Anna Mroczek –
Dyrektor
Regionalnego
Centrum Polityki
Społecznej w Łodzi

Otwarcie konferencji i powitanie uczestników

Elżbieta
PaciejewskaStolarz
Dyrektor
Wojewódzkiego
Ośrodka
Doskonalenia
Nauczycieli w Łodzi

10.15 – 10.45

Artur Malczewski Kierownik Centrum
Informacji o

CZĘŚĆ MERYTORYCZNA - charakterystyka zjawiska
używania substancji psychoaktywnych w postaci leków,
narkotyków i dopalaczy
„Używanie przez młodzież leków, narkotyków oraz dopalaczy –
skala zjawiska oraz podejmowane działania”

aula
im. prof.
W. Szuberta UŁ

Narkotykach
i Narkomanii
Krajowego Biura ds.
Przeciwdziałania
Narkomanii

10.45 – 11.30

prof. dr hab.
n. farm.
Jolanta Zawilska –
Kierownik Zakładu
Farmakodynamiki
Uniwersytetu
Medycznego w
Łodzi

11.30 – 11.55

aula
im. prof.
W. Szuberta UŁ
„Bezpieczna apteczka?
Leki odręcznej sprzedaży jako związki odurzające”

Przerwa kawowa
CZĘŚĆ MERYTORYCZNA – profilaktyka i leczenie
uzależnień od substancji psychoaktywnych

11.55 – 12.30

prof. nadzw. dr hab.
n. med. Agnieszka
Gmitrowicz –
wojewódzki
konsultant w
dziedzinie
psychiatrii dzieci i
młodzieży

Rola psychiatry w profilaktyce uzależnień

SPZOZ Centralny
Szpital Kliniczny
Instytut
Stomatologii UM
w Łodzi
II Klinika Psychiatrii
– Oddział Młodzieży

12.30 – 13.00

13.00 – 13.45

Marek Grondas Kierownik
Poradni Profilaktyki
i Terapii Uzależnień
MONAR w Łodzi
Tomasz Bilicki –
z-ca Dyrektora
ds. programowych
Centrum Służby
Rodzinie w Łodzi

aula
im. prof.
W. Szuberta UŁ
Między paniką a niefrasobliwością
Dorośli wobec zmian młodzieżowej sceny narkotykowej

„Nastolatek w rodzinie i szkole – między katastrofą a sukcesem”
Prezentacja z materiałami audiowizualnymi

13.45 – 14.00

dyskusja

14.00 – 14.30

poczęstunek

* aula im. prof. W. Szuberta mieści się na ul. Lindleya 5 w Łodzi

Deklaracja uczestnictwa w konferencji regionalnej pn.
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Imię i nazwisko
nauczyciela/pedagoga/psychologa
Reprezentowana placówka
edukacyjna
Adres placówki edukacyjnej
Zawód/stanowisko
Dane kontaktowe
nauczyciela/pedagoga/psychologa

tel.
nr fax
e-mail

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych a także wprowadzanie ich do
systemów informatycznych w związku z organizacją i na potrzeby powyższej konferencji realizowanej przez RCPS w Łodzi
(zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochrone danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm)

………………………………
Data

…………………………….
Podpis
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Imię i nazwisko
rodzica/opiekuna
prawnego dziecka
Placówka edukacyjna, do
której uczęszcza dziecko
Adres placówki
edukacyjnej, do której
uczęszcza dziecko
Dane kontaktowe
rodzica/opiekuna
prawnego dziecka

tel.
nr fax
e-mail

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych a także wprowadzanie ich do
systemów informatycznych w związku z organizacją i na potrzeby powyższej konferencji realizowanej przez RCPS w Łodzi
(zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochrone danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm)

………………………………
Data

…………………………….
Podpis

