
      

 

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ I WARSZTATY 

                             Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Jaśle, Akademii Humanistyczno-

Ekonomicznej w Łodzi oraz Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II  serdecznie Państwa zapraszają do udziału  

w warsztatach  nt.:  

Rozpoznawanie zachowań narkotykowych i dopalaczowych. 

Zasady postępowania z osobą znajdującą się pod wpływem narkotyków, 

które poprowadzi  prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko - pedagog i socjolog, wybitny specjalista ds. 

uzależnień,  dyrektor Mazowieckiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, inicjator polskich badań nad 

New Addiction i prostytucją internetową nieletnich; autor wielu publikacji z zakresu profilaktyki 

uzależnień, rozpoznawania zachowań narkotykowych, i in. 

Warsztaty kierujemy do nauczycieli, wychowawców, pracowników służb mundurowych, 

pracowników socjalnych, przedstawicieli władz oświatowych oraz administracji publicznej, a także 

wszystkich, dla których jest ważne szeroko pojęte dobro dzieci i młodzieży znajdującej się w obliczu 

zagrożeń patologiami społecznymi.  

                              Warsztaty odbędą się w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej   

„Dzieci i młodzież w obliczu zagrożenia patologiami społecznymi. Wychowanie – Profilaktyka – 

Terapia”, której głównym celem jest analiza najistotniejszych problemów w zakresie występujących 

patologii społecznych oraz wymiana doświadczeń, prezentacja wyników badań oraz podjęcie dyskusji 

w obrębie kontrowersyjnych kwestii związanych z szeroko pojętym wychowaniem, profilaktyką  

i terapią w obliczu zagrożenia młodego pokolenia patologiami społecznymi współczesnego świata. 

Przedmiotem konferencji jest zatem dialog przedstawicieli różnych dziedzin nauki i zawodów  

w zakresie poruszanych problemów w kontekście filozoficznym, etycznym, antropologicznym, 

psychologicznym, pedagogicznym, socjologicznym i prawnym. 
 

Do udziału w konferencji zapraszamy naukowców, doktorantów, absolwentów oraz studentów uczelni  

z całej Polski. Zaproszenie kierujemy również do nauczycieli i wychowawców, przedstawicieli władz 

oświatowych, organów administracji publicznej, poradni psychologiczno-pedagogicznych, poradni 

specjalistycznych, ośrodków pomocy społecznej, ośrodków interwencji kryzysowej, placówek 

oświatowych, powiatowych centrów pomocy rodzinie i innych.  

Zasady uczestnictwa w konferencji w załączonym Zaproszeniu na konferencję. 

Informacje o konferencji znajdziecie Państwo na stronach internetowych:  

http://www.ahe.lodz.pl/dzialalnosc-naukowa/konferencje  lub   

http://www.ahe.lodz.pl/konferencja/1900/dzieci-i-mlodziez-w-obliczu-zagrozenia-patologiami-spolecznymi-

wychowanie lub http://www.kul.pl/aktualnosci,art_31602.html 
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Miejsce konferencji i warsztatów: Zespół Szkół nr 4 w Jaśle, ul. Sokoła 6. 

Zasady uczestnictwa w warsztatach 

Przesłanie do dnia 31.03.2013 r. wypełnionej karty zgłoszenia na udział w warsztatach na adres: 

konferencja.jaslo@ahe.lodz.pl  oraz dokonanie wpłaty za udział w warsztatach w wysokości 20 zł do 

dnia 31.03.2013 r. na konto: 

AKADEMIA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA W ŁODZI 

UL. REWOLUCJI 1905 R. NR 64 

90-222 ŁÓDŹ 

 

BANK ZACHODNI WBK S.A. 

 

95 1090 1304 0000 0001 1111 7411 

 

Z dopiskiem „Warsztaty Jasło 20.04.2013 r.” 
 

Zaświadczenia o udziale w warsztatach będą wystawiane na podstawie przesłanej karty zgłoszenia 

oraz dokonanej opłaty  – proszę pamiętać o zaznaczeniu celu tej wpłaty i będą do odbioru po 

zakończeniu warsztatów.  
Informacje o godzinie rozpoczęcia warsztatów zostaną Państwu przesłane na adres email, po 

zgłoszeniu swojego udziału. 

W rezultacie ukończenia warsztatów prowadzonych przez Prof. dr hab. Mariusza Jędrzejko, uzyskacie 

Państwo nie tylko zaświadczenie o ukończeniu tego kursu, ale przede wszystkim konkretne narzędzia 

do rozpoznawania i reagowania na sytuacje trudne związane z uzależnieniami dzieci i młodzieży. 

Aby dać Państwu przedsmak warsztatów, poniżej zamieszczamy link do rozmowy Pana Profesora  

z dziennikarką Panią Jolantą Pieńkowską, która miała miejsce w dniu, 28.12.2012, w programie Dzień 

Dobry TVN na temat rozpoznawania objawów podejmowania prób z narkotykami: 

http://dziendobry.tvn.pl/video/jak-rozpoznac-nastolatka-na-haju,1,newest,71786.html 

 

O udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń! 

 

Serdecznie zapraszamy! 

 

 

Organizatorzy Konferencji: 

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Jaśle 

Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi 
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