Proponujemy Państwu warsztat wprowadzający metodę pracy w oparciu o społeczność
terapeutyczną.
Program obejmuje 5 (3 godzinnych) spotkań 1x w miesiącu. Każdy warsztat obejmowałby
90 min. wprowadzenia teoretycznego oraz 90 min. omawiania problemów praktycznych
(superwizji pracy ze społecznością czy grupą).
HARMONOGRAM ZAJĘĆ :
I . Model (31.01. 2014)
II. Metody (28.02.2014)
III. Proces zmiany (31.03.2014)
IV. Procesy i zjawiska grupowe (30.04.2014)
V. Zastosowanie (31.05.2014)
Rozpoczęcie zajęć o godz.10.
Warsztat adresowany jest przede wszystkim do profesjonalistów pracujących we
wszelkich instytucjach leczenia lub opieki całodobowej (oddziałach szpitalnych,
ośrodkach wychowawczych, świetlicach, domach dziecka itp.) lub pobytu dziennego,
ponieważ społeczność terapeutyczna może być wartościową i twórczą formą
organizacji życia w tego rodzaju placówkach.
Liczba osób na warsztacie: 12 osób!!
Koszt: 150zł jedno spotkania.
Płatność do 15 dnia każdego miesiąca.
Obowiązkowa obecność na każdym zjeździe!!
W trakcie spotkania będzie dla państwa czekała ciepła kawa i herbata.
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie maila zgłoszeniowego na adres: szkolenia@zielonamysl.pl i
dokonanie opłaty do 23.01.2014r. po uprzednim potwierdzeniem ze strony Zielona Myśl z załączonym
numerem konta na który należy dokonać powyższej opłaty.
W razie jakiś pytań prosimy o kontakt: 509 664 238

OFERTA WARSZTATU
„SPOŁECZNOŚĆ TERAPEUTYCZNA”
„Gdy jakaś liczba osób spotyka się i współdziała rozwija się proces mirroringu czyli
odzwierciedlania. Osoba widzi siebie i swoje części – często te niechciane i odrzucone odzwierciedlone w interakcjach innych członków grupy. Osiąga w ten sposób wiedzę o
sobie.” /J. Pawlik „Psychoterapia analityczna”/

Wszyscy jesteśmy częścią większych grup społecznych, grupa jest symbolem pierwszych
relacji człowieka z jego środowiskiem, dzięki temu jej członkowie mogą przepracowywać
na jej łonie pierwotne zakłócenia rozwojowe. Szczególną formą pracy z grupą jest
społeczność terapeutyczna. Społeczność terapeutyczna stanowi często kontekst działań
stricte terapeutycznych, tj. psychoterapii indywidualnej czy grupowej. Jest też sama w sobie
metodą dokonywania zmian. Podstawową cechą społeczności jest jej samopomocowy
charakter - emocje i konflikty, z którymi nasi pacjenci czy wychowankowie słabo sobie
radzą są doświadczane także przez innych członków społeczności, dzięki czemu jednostka
otrzymuje podstawowe oparcie i odzwierciedlenie w grupie. Jej rolą jest konfrontowanie
uczestników z realnością. Przeżywanie przez człowieka, tego co kto o nim powiedział, czy
tego, co ktoś sobie może o nim myśleć, często ma się nijak do rzeczywistości. Społeczność
uczy nazywać uczucia wobec innych, co pozwala na zmniejszenie lęków, frustracji, agresji
wobec otoczenia czy innych osób.
Społeczność terapeutyczna jest więc pośrednią formą prowokowania zmiany, jest
szczególnie pomocna w pracy z młodzieżą dla której uczestnictwo w grupach stanowi rodzaj
poligonu doświadczalnego przygotowującego do radzenia sobie w życiu dorosłym. W
społeczności terapeutycznej istnieje możliwość obserwacji człowieka w wielu różnych
wymiarach, widać jak pracuje, jak odnosi się do kolegów a jak do personelu, jak dba o
porządek i higienę, jak funkcjonuje w grupie. Te codzienne zachowania i postawy są
źródłem niewysychającego strumienia danych, którymi warto się zająć i które można
modyfikować.

Prowadzący : Dorota Orłowska-Drąg
Uniwersytet Jagielloński, absolutorium z resocjalizacji, magister psychologii 1985
Praca w roli wychowawcy Zakładu Wychowawczego w Krakowie
Ośrodek Leczenia Nerwic w Krakowie – prowadzenie psychoterapii grupowej, szkolenie w zakresie podstaw
psychoterapii (podejście psychodynamiczne).
Kurs Psychodramy Grupowej organizowany przez Moreno Institut fur Psychodrama Und Soziotherapie – certyfikat
asystenta psychodramy
Praca kliniczna na Oddziale Dziennym SP ZOZ „Srebrzysko”
Terapeuta – Kierownik Zespołu SP ZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień w Smażynie
Członek i Superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, uprawnienia do prowadzenia
terapii szkoleniowej
doświadczenie w pracy dydaktycznej i szkoleniowej :
Prowadzenie warsztatów szkoleniowych z zakresu psychoterapii grupowej oraz podstaw psychoterapii we
współpracy z Katedrą Psychiatrii i Psychoterapii AM w Krakowie.
Prowadzenie warsztatów szkoleniowych w ramach Kursu Psychoterapii organizowanego przez Sekcję Psychoterapii
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz WODKM.
Przewodniczenie Filii Gdańskiej Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Prowadzenie zajęć "Szkoły dla rodziców", treningów asertywności, zajęć w zakresie profilaktyki uzależnień,
warsztatów dla rodzin osób uzależnionych w ramach etatu terapeuty OTU w Smażynie.
Prowadzenie wykładów i ćwiczeń w ramach specjalistycznych szkoleń z terapii uzależnień organizowanych przez
Krajowe Biuro d.s. Przeciwdziałania Narkomanii przy Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej.
Prowadzenie superwizji grupowych i indywidualnych, zgodnie z uprawnieniami PTPP i KBPN.
Kierowanie i konsultacja merytoryczna pracy zespołu terapeutycznego Ośrodka Terapii Uzależnień w Smażynie
Praktyka prywatna - Gabinet Psychoterapii Psychoanalitycznej Gdańsk-Wrzeszcz
orlowskadrag@wp.pl
telefon kontaktowy : 508 054 882

