Umowa – szkolenie Dialog Motywujący

zawarta w Łodzi w dniu: _____________________ pomiędzy:
Fundacją Promocji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego Vis Salutis z siedzibą w Łodzi (90-558)
przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 69, lok. A204 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000542091, NIP: 729-27-07-186, REGON: 360728903, zwaną dalej Fundacją, reprezentowaną przez Prezesa
Zarządu Mariusza Wróbla
a
Imię i Nazwisko
Adres zameldowania
Adres korespondencyjny
Telefon
mail
zwanym/ą dalej Słuchaczem,
§ 1.
1.

Fundacja zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia: „Dialog Motywujący w pracy indywidualnej
i grupowej z pacjentem uzależnionym. Implementowanie Dialogu Motywującego do programów
terapeutycznych placówek leczenia uzależnień."
§ 2.

1.
2.

Szkolenie, będące przedmiotem niniejszej umowy, trwa 10 dni – 88 godzin. (zgodnie z ofertą – załącznik nr1)
Nieuczestniczenie w zajęciach nie zwalnia Słuchacza z obowiązku uiszczania opłat za szkolenie.
§ 3.

1.

Słuchacz zobowiązany jest na mocy umowy wnieść opłatę za szkolenie w jednej racie w kwocie 2000 zł (dwa
tysiące złotych) / dla osób współpracujących z Fundacją (pracownicy i osoby po – bądź w trakcie szkoleń) lub
2200 zł (dwa tysiące dwieście złotych) / dla osób które rozpoczynają współprace z Fundacją.
§ 4.

1.

2.
3.

Słuchacz zobowiązuje się za świadczoną usługę edukacyjną uiszczać opłatę do 01 września 2017 r.
Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy o numerze: 47 2030 0045 1110 0000 0417 3460
Za datę dokonania zapłaty uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Fundacji.
§ 5.

1. Nie później niż na pięć dni przed dniem, w którym zgodnie z ofertą Fundacji miała rozpocząć szkolenie objęte
niniejszą umową, Fundacja ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy organizacja szkolenia będzie
nieopłacalna i zostanie podjęta decyzja o nie prowadzeniu w danym naborze zajęć objętych niniejszą umową.
2. Oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy przez Fundację powinno być złożone Słuchaczowi na piśmie.
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§ 6.
1.
2.

Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku ukończenia szkolenia.
Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 60 dniowego okresu wypowiedzenia.
§ 7.

1.
2.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

FUNDACJA

_____________________________________

SŁUCHACZ

_____________________________ _________
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Załącznik nr 1
„Dialog Motywujący w pracy indywidualnej i grupowej z pacjentem uzależnionym.
Implementowanie Dialogu Motywującego do programów terapeutycznych placówek
leczenia uzależnień."
Podczas 5 dwudniowych zjazdów uczestnicy poznają i opanują podstawowe umiejętności
stosowania Dialogu Motywującego – rekomendowanego przez PARPA i KBPN podejścia w terapii
uzależnień, którego skuteczność została potwierdzona wynikami licznych badań naukowych. Po
raz pierwszy w cyklu dotychczasowych szkoleń poświęconych Dialogowi Motywującemu
włączamy do programu moduły poświęcone pracy grupowej metodą DM oraz implementowaniu
metod i technik DM do programów terapeutycznych realizowanych w placówkach leczenia
uzależnień.
Na przebieg szkolenia składa się:
o 48 godzin zajęć o charakterze warsztatowym,
o 40 godzin zajęć superwizyjnych, w trakcie których doskonalenie umiejętności stosowania
Dialogu Motywującego będzie odbywało się w oparciu o przypadki prezentowane przez
uczestników szkolenia.
Terminy szkolenia:
1. I Zjazd: 09.09 – 10.09 / 2x8 godzin
Podstawy Dialogu Motywującego:
 inspiracje dla DM w badaniach naukowych i doświadczeniach w pracy z
osobami uzależnionymi,
 duch DM
 pojęcia i definicje DM
 natura i przebieg zmiany
 motywacja w rozumieniu DM
 język podtrzymania i język zmiany
Dialog Motywujący w placówkach leczenia uzależnień
 wnioski i przykłady dla organizacji i programowania przebiegu terapii w
placówkach leczenia uzależnień
2. II Zjazd: 21.10 – 22.10 / 2x8 godzin
Cztery Procesy Dialogu Motywującego
Narzędzia Aktywnego Słuchania
3. III Zjazd: 25.11 – 26.11 / 8+10 godzin
Poradnictwo i psychoedukacja w duchu DM
Superwizja cz. 1
4. IV Zjazd: 09.12 – 10.12 / 8+10 godzin
Dialog Motywujący w pracy z grupami
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Superwizja cz. 2
5. V Zjazd: 20.01 – 21.01 / 10+10 godzin
Superwizja cz. 3
Superwizja cz. 4
Szkolenie prowadzone będzie przez trenerów Dialogu Motywującego, będącymi Specjalistami
Psychoterapii Uzależnień z wieloletnim doświadczeniem w pracy w placówkach leczenia
uzależnień.


Jolanta Celebucka, Pedagog, Doktor Nauk Biologicznych, Certyfikowany Specjalista
Psychoterapii Uzależnień, Certyfikowany Terapeuta Motywujący, Menager Służby
Zdrowia. Autorka i realizatorka programów terapeutycznych i szkoleniowych. Kieruje
Wojewódzką Poradnią Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu. Poprowadzi II
i III Zjazd szkolenia.



Jarosław Banaszak, Profilaktyk, Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień,
Certyfikowany Terapeuta Motywujący, Trener Dialogu Motywującego. Autor i realizator
programów profilaktycznych, terapeutycznych i szkoleniowych. Kieruje Pracownią
Motywacji
i Zmian w Poznaniu. Poprowadzi I, IV i V Zjazd Szkolenia.

A. Maksymalna liczba osób, które mogą być objęte szkoleniem to 18 osób.
B. Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy „Kłos” ul. Jedlinowa 42/44, Jedlicze A, 95-073
Grotniki
C. Organem prowadzącym szkolenie jest: Fundacja Vis Salutis z siedzibą w Łodzi przy
ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 69, lok. A204, 90-558 Łódź.
Konto bankowe: 47 2030 0045 1110 0000 0417 3460
D. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zawierające liczbę godzin i
załącznik
z programem szkolenia. Zaświadczenie upoważnia ich do ubiegania się o zaliczenie godzin
szkolenia
i superwizji do limitu godzin odbytego szkolenia (aktualnie 200) wymaganego przy ubieganiu
się
o Certyfikat Terapeuty Motywującego PTTM.
E. Materiały szkoleniowe nie będą screenem prezentacji, będą zawierały treści prezentowane
podczas szkolenia (nie trzeba robić notatek) oraz przykłady stosowania narzędzi DM i
materiały
do
ćwiczeń
i superwizji,
F. Osoba do kontaktu: Mariusz Wróbel tel. 888-990-980 (10.00 – 18.00), mail:
fundacja@vissalutis.pl
G. Koszt szkolenia (V Zjazdów dwódniowych w ilości razem: 88 godzin, oraz objad podczas
każdego zjazdu) – płatne w jednej racie do 01 września 2017 r.:
o 2200 zł dla osób rozpoczynających współprace z Fundacją Vis Salutis
o 2000 zł dla osób które współpracują z Fundacja Vis Salutis, (uczestnicy szkoleń
oraz pracownicy)
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