Korszerű addiktológia képzés
A tanfolyam célja, hogy a hátrányos helyzetű csoportokkal és/vagy fiatalokkal dolgozó egészségügyi,
oktatási és szociális szakembereknek, akik az addiktológia területén nem szakemberek, olyan, az
addiktológiai problémákkal kapcsolatos, korszerű ismeretanyagot adjon át, amit a napi munkájuk során
használni tudnak.
A képzés minden emberekkel foglalkozó szakember számára nyitott, szociális szakemberek számára
pontszerző képzés (akkreditált szociális egyéb képzés, 37 pontot ér).
A III. kerületben lakó (lakcímkártyával vagy bérleti szerződéssel igazoltan) vagy ott dolgozó
szakemberek számára a képzés térítésmentes, mert azt a Békásmegyeri városrész rehabilitációs
Vekop projekt finanszírozza. A képzés ára egyéb esetben 52 ezer Ft/fő, ami tartalmazza a vizsgadíjat is.
A képzés legalább 12 jelentkezővel indul, legfeljebb 20 fő részvétele lehetséges. A képzésen ellátás
nincs. A megengedett hiányzás 10%, azaz 3,5 tanóra.
Helyszíne: Bp., 1039 Lukács Gy. u. 3.
Jelentkezni a melléklet jelentkezési lapon kitöltésével és visszaküldésével lehet, 2020. március 16ig, Sági Csengénél (sagi.csenge.kekpont@gmail.com).
A képzést kidolgozó és tartó oktatók:
● dr. Bodrogi Andrea addiktológus, pszichiáter szakorvos
● Békési Tímea addiktológiai konzultáns, családi tanácsadó jelölt
● Dávid Ferenc biopolitikai szakértő, alacsony küszöbű ellátás segítő
● Lencse Menyhért szociális munkás, ambulanciavezető (IX. ker.)
● Dr. Nagy Zsolt addiktológiai konzultáns
● Takács József pszichológus
Tervezett órarend
9-10

10-11

11-12

12-13

2020.
március
30. hétfő

Dávid Ferenc: A nagy
designer drog robbanás (3
óra)

2020.
március
31. kedd

Békési Tímea: Függőségek
kezelésének kultúrantropológiai
vonatkozásai (4 óra)
Nagy Zsolt:
Takács József:
Önsegítés,
Felépülési
rehabilitáció,
központú
Minnesota modell
szemlélet (3 óra) (3 óra)
Lencse Menyhért - Békési
Tímea: Felépülési térképek
használata, visszajelzés a
tapasztalatokról, értékelés
(3 óra)

2020.
április 1. szerda

2020.
április 22. szerda

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

Békési Tímea: A szenvedélybeteg
család működése és a segítés
lehetőségei (4 óra)

dr. Bodrogi Andrea: Függőségek kezelése (3
óra)
dr. Bodrogi Andrea: Pszichoedukáció (3 óra)
Lencse Menyhért: Felépülési térképek
használata - előzetes konzultáció (5 óra)

