
Интегриране на миналия опит в по-добро бъдеще!

Покана за конференция по случай десетата годишнина на Ecett

5 декември 2016, Варшава, Полша.

Щастливи сме да ви поканим на Международната конференция за професионалисти в центрирани 
върху човека професии, която ще включва уъркшопи за обмен на добри практики от чужбина. 
Домакин на тази конференция ще са Асоциация MONAR и Ecett-Networks NGO: European learning 
network of associations in sectors of Youth, Social integration and Addiction.

Ecett е иновативна обучителна мрежа, базирана на модела на занаятчийството и на обмена 
на добри практики (www.ecett.eu). Целта ѝ е да подобри качеството на услугите в човек-
центрираните професии и да позволи на всеки да се развива във и чрез своята работа. Методът 
за учене на Ecett е получил престижни награди: наградата Kotan (2009, Полша), най-добър метод 
за учене в сектора на неправителствените организации според Training Journal (2013, Лондон), 
най-добър метод в категориите „Развитие на персонала“ и „Хора и представяния“ на Peer Award 
for Excellence (2014, Лондон).

Конференцията ще събере работодатели и професионалисти от Италия, Полша, Белгия, Франция, 
Ирландия, Испания, Великобритания, Чехия, България и Гърция. Ecett е реална продължителна 
възможност за учене за организации в сферата на човек-центрираните професии.

Присъединете се към това изключително събитие по повод десетата годишнина на Ecett!

Място: Centrum Pomocy Bliźniemu Monar Markot.  Адрес: ul. Marywilska 44a, Warszawa
Програмата включва:

СУТРИН: Конференция с трима говорители

Томас Фишър: Педагогически психолог и психотерапевт с почти 20-годишен опит в сферата на 
обучението през целия живот, междупоколенческото учене, подкрепеното от технологии учене и 
преподаване, социалното и дигиталното включване, образователните преходи и проспективните 
изследвания за образование и тренинг. В момента той работи като старши изследовател в Ludwig-
Maximilians-Universität (LMU) в Мюнхен, Германия. Томас Фишър е стартирал онлайн общността за 
учене през целия живот DISCUSS (www.discuss-community.eu).

Говорителят ще се фокусира върху ученето през целия живот (надежди, реалност, 
капани) и в същото време ще разгледа образователните преходи и професионално 
развитие и как технологиите могат да подкрепят ученето, преподаването и тренингите.

	  

	   	  

	  

Ecett-‐Networks	  Office	  :	  67	  rue	  de	  Mons,	  1400	  Nivelles-‐	  
N°	  entreprise	  :	  0834.020.747	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  contact@ecett.eu	  -‐	  
+32	  496	  28	  81	  59	  et	  +32	  493	  56	  37	  16	  –	  www.ecett.eu	  

	  

	  

His	  presentation	  will	  focus	  on	  «	  What	  is	  'addiction'?	  Do	  	  we,	  as	  professionals,	  enable	  the	  client	  to	  
continue	  their	  substance	  use?	  Are	  	  we	  working	  to	  an	  outdated	  treatment	  model?	  ».	  Focus	  will	  be	  put	  
on	  the	  'Resonance	  Factor',	  	  a	  model	  that	  allows	  the	  substance	  user	  to	  explore	  and	  understand	  his	  or	  
her	  relationship	  with	  their	  substance/s	  of	  choice.	  

	  
Jolanta	  Lazuga	  –	  Koczurowska	  :	  President	  of	  the	  Board	  of	  the	  MONAR	  Association	  	  -‐	  clinical	  
psychologist,	  certified	  specialist	  in	  addiction	  therapy,	  supervisor,	  author	  of	  different	  therapeutic,	  
preventive	  and	  training	  programs.	  She	  graduated	  from	  the	  University	  of	  	  A.	  Mickiewicz	  in	  Poznan,	  was	  a	  
Fellow	  at	  the	  University	  of	  Massachusetts	  (USA),	  has	  been	  certified	  as	  the	  addiction	  treatment	  specialist	  
at	  the	  University	  of	  San	  Diego	  (California,	  USA),	  works	  with	  the	  Council	  of	  Europe.	  She	  is	  the	  founder	  
and	  leader	  of	  Poland's	  first	  drug	  addiction	  rehabilitation	  center	  for	  children	  and	  youth	  in	  Gdansk.	  
Jolanta	  Lazuga	  –	  Koczurowska	  is	  the	  author	  of	  over	  100	  publications	  in	  the	  field	  of	  addiction	  treatment	  
and	  prevention,	  and	  many	  papers	  and	  presentations	  at	  seminars	  and	  conferences	  around	  the	  world.	  	  
	  
The	  presentation	  will	  focus	  on	  educational	  process	  as	  part	  of	  addiction	  therapy	  programs	  in	  
Monar.	  	  
	  

AFTERNOON	  :	  workshops	  for	  exchange	  of	  good	  practices	  

Participants	  to	  the	  Ecett	  Event	  will	  assist	  to	  workshops	  where	  Ecett	  trainees	  coming	  from	  different	  
countries	  will	  exchange	  good	  practices	  linked	  to	  their	  professional	  sectors	  :	  Youth,	  Social	  Work	  and	  
Addiction.	  At	  the	  end	  of	  the	  workshops,	  certificates	  will	  be	  awarded	  to	  the	  trainees	  who	  presented	  the	  
good	  practice	  that	  they	  reported	  from	  abroad.	  The	  workshops	  will	  happen	  in	  English	  and	  French	  in	  
function	  of	  the	  participants.	  

If	  you	  intend	  to	  join	  us	  or	  if	  you	  wish	  more	  information,	  please	  contact	  Fabienne	  Vanbersy,	  coordinator	  
of	  Ecett-‐Networks	  at	  contact@ecett.eu	  .	  	  

Hoping	  to	  have	  the	  priviledge	  to	  meet	  you	  at	  the	  Ecett	  Event	  in	  Warsaw,	  	  

Sincerely	  yours,	  

	  

Georges	  van	  der	  Straten	  

President	  of	  Ecett-‐Networks	  asbl.	  
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Кенет Робинсън: Магистър от St Georges Medical School in Addictive Behaviors (Лондон), 
работил е в сферата на употребата или злоупотребата с вещества 24 години. Обучавал е 
професионалисти и е действал като консултант (на лекари, психолози, психотерапевти, 
съветници в злоупотребата с вещества) и е работил в предоставянето и управлението на услуги и 
развитието на политики.

В своята презентация той ще се съсредоточи върху темата „Какво е зависимостта? Ние, 
като професионалисти помагаме ли на клиента да продължи да употребява? Работим 
ли по остарял модел за лечение?“. Вниманието ще бъде съсредоточено върху „фактора 
резонанс“, модел, който позволява на употребяващия да изследва и разбере своята връзка с 
веществото, което употребява.

Йоланта Лазуга-Кочуровска: президент на борда на Асоциация MONAR – клиничен 
психолог, сертифициран специалист в терапията на зависимости, супервизор, автор на различни 
терапевтични, превантивни и обучителни програми. Тя е завършила University of A. Mickie-
wicz в Познан, преподавала е в Университета на Сан Диего, работи със Съвета на Европа. Тя е 
основателят и лидер на първия рехабилитационен център за зависими деца и юноши в Полша, 
който се намира в Гданск. Йоланта Лазуга-Кочуровска е автор на над 100 публикации в областта 
на лечението на зависимости и превенцията, на много статии и презентации на семинари и 
конференции по целия свят.

Презентацията ще бъде фокусирана върху образователния процес като част от 
терапевтичните програми в Monar.

СЛедобед: уъркшопи за обмен на добри практики

Участниците в събитието на Ecett  ще помагат в уъркшопи, в които обучаващи се от различни 
страни ще обменят добри практики, свързани с техните професионални сектори: младеж, 
социална работа и зависимост. В края на уъркшопите ще бъдат връчени сертификати на 
обучаващите се, които са представили добри практики от чужбина, които са представили. 
Уъркошоповете ще се състоят на английски и френски.

Ако имате намерение да се присъедините към нас или имате нужда от още информация, моля, 
свържете се с Фабиен Ванберси, координатор на Ecett-Networks на имейл contact@ecett.eu .

Надявам се да имам привилегията да се срещна с вас на събитието на Ecett Вършава,

Искрено ваш,
Жорж ван дер Стратен,
Президент на Ecett-Networks asbl.


