GRUPOWY TRENING BALINTOWSKI
W LUBLINIE
Zapraszamy do udziału w cyklu spotkań z Grupowym Treningiem Balintowskim w Lublinie!

Do kogo skierowana jest oferta:
Do osób pracujących w relacji z innymi ludźmi, zwłaszcza do psychoterapeutów, lekarzy,
psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, pielęgniarek, nauczycieli, terapeutów
zajęciowych, itp.

Terminy spotkań:
15 październik 2017, 4 listopad 2017, 9 grudzień 2017, 20 styczeń 2018, 17 luty 2018,
10 marzec 2018, 14 kwiecień 2018, 19 maj 2018

Prowadzący:
Andrzej Mielecki - psycholog, psychoterapeuta, mediator, doświadczony lider Grup Balinta,
Przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego

Współprowadzący:
Marcin Demczuk – doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii, psychoterapeuta, asystent
psychodramy, w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu lidera Grup Balinta

Czas trwania:
Godziny treningu: 9:00 -18:00
4 sesje Grupy Balinta (8 godzin szkoleniowych)

Koszt udziału w cyklu spotkań grupy zależny jest od liczby uczestników:
8 osób – 1900zł od uczestnika
9 osób –1800zł od uczestnika
10-12 osób – 1600zł od uczestnika

Termin nadsyłania zgłoszeń: 2 października 2017r.
Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie chęci uczstnictwa na adres e-mail: kontakt@ppir.pl
O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacje dodatkowe:
•
•

•

W cenę szkolenia wliczone są napoje i ciastka
W pobliżu miejsca szkolenia znajdują się lokale, w których będzie można zjeść obiad
Każdy uczestnik otrzyma rachunek i zaświadczenie o ilości faktycznie przepracowanych godzi n

O Grupowym Treningu Balintowskim warto wiedzieć, że pozwala on w szczególny sposób przyjrzeć się swojej
relacji z druga osobą. Proces grupowy odzwierciedla omawianą relację i pozwala dostrzec to, co umyka w trakcie
omawiania przypadku czy tradycyjnej superwizji. Jest to także bardzo bezpieczny rodzaj pracy i uznana forma
profilaktyki wypalenia zawodowego. Jedna sesja trwa ok. 90 minut. Według kryteriów Polskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty, Grupy Balinta, zależnie od sposobu prowadzenia,
mogą być traktowane jako część superwizji grupowej (do 50 sesji) lub doświadczenia własnego (do 50 sesji).

Zapraszamy – Pracownia Psychoterapii i Rozwoju

