XVII Intensywny Trening Balintowski
III Seminarium Balintowskie dla Liderów Grup Balinta
Częstochowa, 8-10 października 2021
pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego

Szanowni Państwo!
Kontynuując wieloletnią tradycję zapraszamy do udziału w XVII Intensywnym Treningu Balintowskim połączonym z III Seminarium Balintowskim dla
Liderów i Kandydatów na Liderów, który odbędzie się w dniach 8-10 października 2021 w Częstochowie.
Trening jest adresowany do osób wykonujących zawody pomocowe (lekarzy, pielęgniarek, psychologów, psychoterapeutów, nauczycieli, pracowników
socjalnych, etc.), które chciałyby głębiej zrozumieć relacje ze swoimi pacjentami, klientami, uczniami i przyjrzeć się bliżej trudnym emocjom pojawiającym
się niekiedy w ich pracy zawodowej oraz do kandydatów na liderów grup Balinta, certyﬁkowanych liderów, którzy chcieliby doskonalić swoje umiejętności
prowadzenia grup.

O TRENINGU
Organizator:
Ośrodek Usług Psychologicznych
prowadzony przez dr Ireneusza Kaﬂika
Prowadzący:
Certyﬁkowani liderzy i superwizorzy grup Balinta:
Prof. dr hab. Ewa Wilczek-Rużyczka,
dr hab. n. med. Joanna Pazik,
dr Ireneusz Kaﬂik,
mgr Anna Rudecka
Miejsce treningu:
Dom Pielgrzyma Księży Chrystusowców „POLONIA”,
ul. Radomska 25, Częstochowa, dzielnica Grabówka,
+48 34 364 62 70, www.dompolonia.com
Poziomy kształcenia:
Podstawowy i doskonalący
rekomendowany dla osób z doświadczeniem balintowskim
do 100 godzin uczestnictwa w grupach Balinta.
Superwizyjny
rekomendowany dla osób z doświadczeniem balintowskim
powyżej 100 godzin uczestnictwa w grupach Balinta
W programie przewidziano 30 godzin pracy szkoleniowej
(grupy treningowe i wykłady).
Wszyscy uczestnicy po ukończeniu kursu otrzymają zaświadczenia
wystawione przez Polskie Stowarzyszenie Balintowskie z
wyszczególnieniem faktycznie odbytych godzin szkolenia.

- Osobom zainteresowanym wydajemy faktury na Ich życzenie. Prosimy
o podanie w formularzu zgłoszeniowym dokładnych danych
niezbędnych do wystawienia faktury oraz nr NIP.
- Posiłki będą zapewnione na miejscu. Istnieje możliwość wyboru
(zwykły, wegetariański, bezglutenowy).
- Płatność za noclegi i posiłki będzie dokonywana gotówką na miejscu.
- Noclegi i posiłki Uczestnicy zamawiają poprzez formularz zgłoszeniowy
(link poniżej).
- Koszty dojazdów, przejazdów, ubezpieczenia, wyżywienia i
zakwaterowania Uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.
- Dla zmotoryzowanych Uczestników dostępny jest bezpłatny parking na
terenie Domu Pielgrzyma.
Osoby, które zdecydują się na udział w treningu prosimy, aby wzięły
udział w całym trzydniowym programie. Uczestnik szkolenia deklaruje
gotowości przedstawienia swojej relacji z klientem, pacjentem, uczniem.
Z uwagi na silne emocje doświadczane podczas Intensywnego Treningu
Balintowskiego Osoby zainteresowane szkoleniem – przeżywające
aktualnie kryzys osobisty, proszone są o rozważenie udziału w innym
terminie.

PRZEWIDYWANY PROGRAM
08.10.2021, piątek
8:30 - 9:30 Przyjazd, rejestracja i zakwaterowanie
9:30 - 11:00 Wykład wprowadzający: Kształcenie liderów PSB
sprawy organizacyjne
11:00 - 11:30 Przerwa kawowa
11:30 - 13:00 I Duża Grupa Balinta
13:00 - 14:00 Obiad
14:00 - 15:30 II Duża Grupa Balinta
15:30 - 16:00 Przerwa kawowa
16:00 - 17:30 III Duża Grupa Balinta
17:30 - 18:30 Kolacja
18:30 - 20:00 IV Duża Grupa Balinta
20:15 - 21:00 Seminarium i podsumowanie dnia

09.10.2021, sobota
8:30 - 9:30 Wykład
9:15 - 9:30 Przerwa kawowa
9:30 - 11:00 V Duża Grupa Balinta
11:00 - 11:30 Przerwa kawowa
11:30 - 13:00 Małe Grupy Balinta (podstawowa i superwizyjna)
13:00 - 14:00 Obiad
14:00 - 15:30 Małe Grupy Balinta (podstawowa i superwizyjna)
15:30 - 16:00 Przerwa kawowa
16:00 - 17:30 Małe Grupy Balinta (podstawowa i superwizyjna)
17:30 - 18:30 Kolacja
18:30 - 20:00 Panel Rola Lidera i kolidera - Seminarium
20:00 - 22:00 Spotkanie integracyjne (dla chętnych)

10.10.2021, niedziela
8:30 - 9:30 Wykład
9:15 - 9:30 Przerwa kawowa
9:30 - 11:00 VI Duża Grupa Balinta
11:00 - 11:30 Przerwa kawowa
11:30 - 13:00 Małe Grupy Balinta (podstawowa i superwizyjna)
13:00 - 14:00 Obiad
14:00 - 15:30 Małe Grupy Balinta (podstawowa i superwizyjna)
15:30 - 17:00 Seminarium z kawą i zakończenie kursu
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KOSZTY UDZIAŁU W TRENINGU
Szkolenie podstawowe lub doskonalące:
700 zł - wpłata do 15.08.2021
800 zł - wpłata do 31.08.2021
900 zł - wpłata do 15.09.2021
Szkolenie superwizyjne dla liderów i kandydatów na liderów:
1000 zł - wpłata do 15.08.2021
1100 zł - wpłata do 31.08.2021
1200 zł - wpłata do 15.09.2021
Koszt udziału w wybranej grupie prosimy wpłacić na konto:
Ośrodek Usług Psychologicznych Ireneusz Kaﬂik,
Ul. Sobieskiego 19/12,
42-217 Częstochowa
numer rachunku: 50 1020 5558 1111 1582 0520 0031
Przewidujemy zniżki dla studentów kierunków pomocowych licencjackich lub magisterskich
(psychologii, medycyny, nauk o zdrowiu).
Zniżka nie dotyczy osób, które ukończyły już inny kierunek studiów.
Koszt uczestnictwa dla studentów stanowi połowę opłaty.
Odwołanie kursu / rezygnacja z kursu
W przypadku odwołania kursu wpłata zostanie w całości zwrócona na konto wpłacającego.
W przypadku rezygnacji z udziału w kursie:
zgłoszonej do dnia 31.08.2021 zwracamy 90%
- kwoty wpłaconej za uczestnictwo w kursie;
zgłoszonej do dnia 14.09.2021 zwracamy 50%
- kwoty wpłaconej za uczestnictwo w kursie;
po terminie 14.09.2021 zwroty
nie będą dokonywane

REJESTRACJA I SPRAWY ORGANIZACYJNE
Zgłoszenie udziału
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń za pomocą poniższego formularza zgłoszeniowego:
https://forms.gle/eWh575cCPd3Jpu1L9
W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu
Anna Rudecka,
rudecka@poczta.onet.pl,
tel: 600 47 57 27

Zapraszamy serdecznie do Częstochowy - Ireneusz Kaﬂik z Zespołem.

