Warszawskie Sympozjum Balintowskie
Zakroczym, 31.05-2.06.2019
Grupy Balinta to forma zapobiegania wypaleniu zawodowemu i trening nawiązywania skutecznej relacji
z podopiecznym, dla osób profesjonalnie zajmujących się pomaganiem – lekarzy, psychologów,
pielęgniarek, nauczycieli, coachów, mediatorów, doradców zawodowych, pracowników socjalnych, etc.
Regularny udział w GB pozawala zwiększyć skuteczność podejmowanych oddziaływań terapeutycznych,
przy jednoczesnym zmniejszeniu psychicznych kosztów pracy.
Sympozjum jest intensywną formą treningu balintowskiego, zawiera 8 sesji (16 godz.) Grupy Balinta i 4
godz. seminaryjne. Wszystkie sesje prowadzone będą przez osoby mające uprawnienia Polskiego
Stowarzyszenia Balintowskiego. Udział zostanie potwierdzony zaświadczeniami PSB, o odbyciu realnie
przepracowanej liczby godzin.

1. Miejsce:

Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości im. Ojca Benignusa Jana Sosnowskiego
ul. O. Honorata Koźmińskiego 36, 05-170 Zakroczym

2. Ramowy program sympozjum
Piątek, 31.05.2019
18:00 – kolacja
18:30 – rozpoczęcie i duża grupa (GB I)
Sobota, 1.06.2019
8:00 – śniadanie
8:30 – GB II
10:00 – dr Bogusław Stelcer: Balint - idee i osoby
spotkane na drodze życia
11:30 – GB III
13.00 - obiad
14.00 – GB IV, GB V

18:00 – Kolacja
18:30 – Aktualność idei Michaela Balinta w
Medycynie i Psychoterapii XXI wieku - panel
od 20:00 – spotkanie integracyjne
Niedziela, 2.06.2019
7:00 – Msza Święta dla chętnych
8:00 – śniadanie
8:30 – GB VI, GB VII, GB VIII (duża grupa)
13:30 – obiad
14:30 – Zakończenie do godz. 15:15

3. Koszt uczestnictwa
Obejmuje: udział w zajęciach, zakwaterowanie na miejscu i wyżywienie.
Zgłoszenie i wpłata zaliczki do 15.05.2019: 450 pln/osobę – grupa podstawowa, grupa zaawansowana

Zgłoszenie i wpłata zaliczki po 15.05.2019: 550 pln/osobę – grupa podstawowa
Rezerwacja miejsca następuje po wpłaceniu zaliczki w wysokości 100 pln. Numer konta zostanie podany
w mailu zwrotnym, po nadesłaniu zgłoszenia. Zaliczka nie podlega zwrotowi w przypadku odwołania
udziału po 10.05.2019.
4. ZGŁOSZENIE
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie: https://goo.gl/forms/mzYLr6LV1IQuUndo2
5. Organizator
Andrzej Mielecki, e-mail: andrzej@mielecki.com, tel.: 501010384
6. Zapraszam również na na Balint w Zakroczymiu V – 25-27.10.2019 :)

Zapraszamy serdecznie!
Andrzej Mielecki
certyfikowany lider grup Balinta PSB
prezes Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego

