CERTYFIKAT LIDERA GRUP BALINTA
Informacje dotyczące szkolenia celem uzyskania certyfikatu Lidera Grup Balinta Polskiego
Stowarzyszenia Balintowskiego oraz International Balint Society.

Wymogi :
Ukończenie wyższych studiów z zakresu medycyny, lub psychologii bądź też innych studiów
wyższych

przygotowujących

do

świadczenia

profesjonalnej

pomocy

obejmującej

oddziaływania psychospołeczne, terapeutyczne bądź opiekuńcze.
Pięcioletnie doświadczenie praktyczne (w chwili kończenia szkolenia) w zakresie pracy
związanej wykonywaniem zawodu „pomocowego”.

Przebieg szkolenia:
- 180 godzin treningów balintowskich (90 sesji), w tym 80 godzin (40 sesji) samodzielnie we
wsparciu superwizyjnym oraz 100 godzin (50 sesji) jako uczestnik grupy prowadzonej przez
licencjonowanego lidera.
- 320 godzin szkolenia wprowadzającego z zakresu: psychologii, psychoterapii, podstaw
psychopatologii oraz opanowania podstawowych umiejętności dotyczących kontaktu
terapeutycznego oraz oddziaływania psychoterapeutycznego.
W poczet szkolenia psychoterapeutycznego mogą być zaliczane przez zarząd PSB
szkolenia

realizowane

w

związku

z

innym

szkoleniem

psychoterapeutycznym,

psychologicznym lub socjoterapeutycznym, jak również w określonych granicach:
doświadczenia praktyczne w zakresie profesjonalnego kontaktu pomocowego (np.
lekarz/pacjent), udokumentowany udział w grupach samokształceniowych, udokumentowany
udział w szkoleniach i posiedzeniach towarzystw naukowych z zakresu medycyny,
psychologii i nauk pokrewnych.

Organizacja szkolenia:
Szkolenie przebiega pod nadzorem Polskiego Towarzystwa Balintowskiego oraz International
Balint Society. Szkolenie inicjowane jest poprzez akceptację przez Zarząd PSB aplikacji
zainteresowanego szkoleniem oraz ustalenie opiekuna szkolenia, którym może być jedynie
lider grup Balinta legitymujący się certyfikatem PSB lub IBS. Szkolenie zakończone jest

egzaminem praktycznym z udziałem komisji wyznaczonej przez PSB oraz IBS. Dopuszczenie
do egzaminu dokonywane jest przez Zarząd PSB na wniosek opiekuna szkolenia, po
zapoznaniu się z przedłożoną przez zainteresowanego dokumentacją potwierdzającą
realizację wymaganego szkolenia teoretycznego i praktycznego. Uczestnik szkolenia
legitymujący się uczestnictwem, w co najmniej

50 sesjach Balintowskich, w tym

prowadzonych, jako lider lub co-lider w obecności opiekuna szkolenia, oraz uczestnictwem
w większości przewidzianych szkoleń wprowadzających może uzyskać na wniosek opiekuna
szkolenia

zgodę

Zarządu

PSB,

dokumentowaną

odpowiednim

tymczasowym

zaświadczeniem, na samodzielne prowadzenie superwizowanych grup balintowskich
z wyłączeniem grup szkoleniowych oraz grup wsparcia dla psychoterapeutów.

Korespondencję dotyczącą szkolenia dla uzyskania certyfikatu lidera grup Balinta prosimy
kierować na adres:
Polskie Stowarzyszenie Balintowskie
ul. Poleczki 40A, 02-822 Warszawa
tel./fax: 22/33-27-522
e-mail: balint@balint.pl

