
Trenin� jest adresowany do osób wykonujących 
zawody pomocowe (lekarzy, pielę�niarek, 
psycholo�ów, nauczycieli, pracowników socjalnych, 
psychoterapeutów, etc.), chcących �łębiej zrozumieć 
relacje ze swoimi pacjentami, klientami, uczniami, etc. 
oraz przyjrzeć się bliżej trudnym emocjom 
pojawiającym się niekiedy w ich pracy zawodowej.             

Zachęcamy także do udziału kandydatów na liderów 
�rup Balinta oraz certyfikowanych liderów, którzy 
chcieliby doskonalić swoje umiejętności prowadzenia 
�rup.

Trenin� będzie realizowany na dwóch poziomach 
kształcenia:
Podstawowy i doskonalący – zalecany  dla osób z 
doświadczeniem balintowskim do 100 �odzin.                 
Superwizyjny - zalecany dla osób z doświadczeniem 
balintowskim powyżej 100 �odzin i liderów.                 

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w 
Intensywnym Treningu Balintowskim 
ON-LINE, w dniach 18-19 marca 2022.

PIĄTEK, 18.03.2022
15:00 - 15:15 Wprowadzenie

15:15 - 16:45 Grupa Balinta I

17:00 - 18:30 Grupa Balinta II

20:15 - 20:30 Podsumowanie dnia

SOBOTA, 19.03.2022

18:45 - 20:15 Superwizja I
fakultatywna dla osób z grup podstawowej i doskonalącej

9:00 - 9:15 Refleksje poranne

9:15 - 10:45 Grupa Balinta III

11:00 - 12:30 Grupa Balinta IV

14:15 - 14:30 Zakończenie

12:45 - 14:15 Superwizja II
fakultatywna dla osób z grup podstawowej i doskonalącej

W zależności od liczby uczestników program może ulec 
modyfikacjom.

Przewidywany 14-godzinny program treningu:

Rekomendujemy, aby osoby decydujące się na udział w 
treningu, wzięły udział w pełnym dwudniowym programie i 

były gotowe na przedstawienie swojej ważnej relacji z 
pacjentem/klientem.

Warunkiem wzięcia udziału w treningu jest posiadanie 
sprawnego sprzętu (kamery i mikrofonu) oraz stabilnego 

łącza internetowego. Uczestnictwo w zajęciach 
rozumiemy jako bycie widzianym i słyszanym przez cały 

czas trwania szkolenia.

Należy być świadomym, że Intensywny Trening 
Balintowski może powodować silne uczucia. 

Jeżeli są Państwo w trudnym dla siebie okresie, warto 
rozważyć uczestniczenie w szkoleniu w innym 

terminie.  

Po przesłaniu zgłoszenia otrzymają Państwo dane do 
przelewu na adres mailowy.
Informacje: 
Anna Rudecka 600 475 727
rudecka@poczta.onet.pl

Serdecznie zapraszamy
dr n. przyr. Ireneusz Kaflik

dr hab. n. med. Joanna Pazik
mgr Anna Rudecka

Przy zgłoszeniu i wpłacie do 15 lutego 2022 koszt dla 
uczestnika grupy podstawowej 400 zł, dla uczestnika 
grupy superwizyjnej 600 zł, dla studentów studiów I i 
II stopnia kierunków pomocowych 250 zł.

Spotkanie odbędzie się na platformie Zoom. Po 
dokonaniu wpłaty otrzymają Państwo link do spotkania.

Przy zgłoszeniu i wpłacie do 5 marca 2022 opłaty 
wynoszą odpowiednio: w grupie podstawowej 500 zł, 
w grupie superwizyjnej 700 zł, dla studentów studiów 
I i II stopnia kierunków  pomocowych 350 zł.

Przy zgłoszeniu i wpłacie po 5 marca 2022 opłaty 
wynoszą odpowiednio: w grupie  podstawowej 550 zł, 
w grupie superwizyjnej 750zł, dla studentów studiów I
i II stopnia kierunków  pomocowych 400 zł.

W przypadku rezygnacji z udziału w kursie     

Trening Balintowski

CZĘSTOCHOWA ON-LINE | 18-19 marca 2022

pod patronatem
Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego

3 edycja online
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https://forms.gle/fRUTAadrGLWH4vWT6

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń za pomocą 
poniższego formularza: Rezygnacja z udziału

Opłata za udział

zgłoszonej do dnia 20 lutego 2022 zwracamy 90% 
kwoty wpłaconej za uczestnictwo w kursie,
zgłoszonej do dnia 5 marca 2022 zwracamy 50% 
kwoty wpłaconej za uczestnictwo w kursie,
po terminie 5 marca 2022 zwroty nie będą 
dokonywane.
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