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FUNDACJA  DOBROSTAN ZAPRASZA NA SZKOLENIE POGŁĘBIAJĄCE WIEDZĘ I UMIEJETNOŚCI 
WYCHOWAWCÓW ŚWIETLIC SOCJOTERAPEUTYCZNYCH I INNYCH MIEJSC POMOCY DZIECIOM                       

Z RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM  

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Zapewniamy nocleg i wyżywienie. 

 Celem specjalistycznego szkolenia jest: 

 Zdobycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności, które zwiększają skuteczność prowadzenia 

zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi i młodzieżą;    

 Doskonalenie umiejętności diagnostycznych i terapeutycznych niezbędnych w pracy 

psychologiczno - pedagogicznej z dzieckiem i rodziną;  

 Podniesienie kompetencji umożliwiających rozumienie postaw i zachowań dzieci i młodzieży z 

grupy ryzyka. 

 

Dzięki szkoleniu odbiorcy pogłębią wiedzę i umiejętności w obszarze: 

 Pracy z grupą w oparciu o techniki samoregulacji; 

 Pracy z grupą socjoterapeutyczną w oparciu o Dialog Motywujący;  

 Pracy w kontakcie indywidualnym z dzieckiem w oparciu o techniki poznawczo behawioralne; 

 Pracy z rodziną  w oparciu o terapię schematów. 

 

 Atuty:  

 Innowacyjny program szkolenia stworzony na podstawie doświadczeń ekspertów i praktyków w 

zakresie oddziaływań socjoterapeutycznych, pedagogicznych i psychologicznych wobec dzieci i 

młodzieży z grup ryzyka; 

 Program oparty na aktualnej wiedzy oraz technikach pracy z dzieckiem w obszarze teorii 

uważności i samoregulacji; 

 Superwizja - umiejętność analizy  pracy własnej oraz rozwój kompetencji terapeutycznych. 

 

Dla Kogo: 

Wychowawców świetlic socjoterapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych, psychologów, 

pedagogów, osób prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne z dziećmi z rodzin z problemem 

alkoholowym, które ukończyły podstawowe szkolenie w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą z rodzin z 

problemem alkoholowym w wymiarze min. 80 godz. lub studia podyplomowe z zakresu socjoterapii. 
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Certyfikat -  Zaświadczenie ukończenia   szkolenia pogłębiające wiedzę i umiejętności wychowawców 

świetlic socjoterapeutycznych i innych miejsc pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym. 

Miejsce szkolenia - Fundacja ETOH, ul. Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa 

 

Program merytoryczny podzielony został na 3 sesje szkoleniowe 

I SESJA 03 - 05 czerwca 2022 r.  

II SESJA 01 - 03 lipca 2022 r.  

III SESJA  09 - 11 września 2022 r. 

W ramach szkolenia uczestnicy wezmą udział w 64 godzinach warsztatów oraz 6 godzinach wykładów.   

Forma zaliczenia; 

1. Wykazanie się min. 2 przeczytanymi lekturami z podanej listy do wyboru (rozmowa na temat 
dylematów pojawiających się podczas czytania lektury). 

2. Obecność na wszystkich sesjach szkoleniowych. 
 
Zajęcia prowadzić będą specjaliści tacy jak: 

Monika Wirżajtys - absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu 

Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;Psychoterapeutka w  zakresie: Psychodrama Institute For Europe 

E.V., Berlin (Certificate 2009) oraz SEP Somatic Experiencing Practitioner (nr certyfikatu EASE: 

PLUS16027);Obecnie asystent w zespole Doris Rothbauer, prowadzącym 3-letnie szkolenie Somatic 

Experiencing; Wykładała m.in.: arteterapię, bajkoterapię, dramę, psychodramę czy storytelling; jako 

terapeuta traumy dziecięcej współpracowała z Akademickim Centrum Pomocy Psychologicznej, 

kierowanym przez prof. Małgorzatę Kościelską; w Szpitalu Uniwersyteckim dr. A. Jurasza w Bydgoszczy 

prowadziła zajęcia grupowe z dziećmi oraz wspierała rodziny w ramach programu zapobiegania 

występowaniu zaburzeń psychiatrycznych; prowadziła warsztaty uważności dla dzieci w ramach 

projektu badawczego dr Joanny Lessing – Pernak „Uwaga Umysł” w szkołach publicznych; Prezes 

Fundacji Wytwórnia Marzeń; autorka, wydawca książek i bajek terapeutycznych; stworzyła teatr 

więzienny, który wystawiał swoje spektakle na zawodowej scenie Teatru Polskiego w Bydgoszczy; W 

swojej prywatnej praktyce terapeutycznej z dziećmi, dorosłymi i rodzinami wykorzystuje Somatic 

Experiencing SE, psychodramę, sztukę i zabawę; jest fanką kreatywności zorientowanej na wartości i 

sens.  



 Szkolenie pogłębiające wiedzę i umiejętności wychowawców świetlic socjoterapeutycznych i innych miejsc 
pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym 

   

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów 
Hazardowych, na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom 

Ewa Miturska - absolwentka Wydziału Psychologii oraz Wydziału Instytutu Profilaktyki Społecznej i 
Resocjalizacji - Uniwersytetu Warszawskiego; Psycholog, politolog, pedagog, w obszarze pracy 
klinicznej: specjalista terapii uzależnienia i współuzależnienia; specjalista przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie, specjalista interwencji kryzysowej; Certyfikowany psychoterapeuta poznawczo – 
behawioralny CBT, w tym specjalizacja w tzw. III fali nurtu CBT: dialektyczno – behawioralna terapia 
DBT, Program Family Connections FC, Terapia Schematów Young’a TS, Mindfulness oraz Self – 
Compassion CFT; Psychoterapeuta systemowy par i rodzin. Dodatkowo trener warsztatu umiejętności 
psychospołecznych INTRA, dyplomowany Coach. Posiada liczne szkolenia z zakresu pracy 
psychoterapeutycznej w różnych podejściach terapii z różnymi grupami odbiorców. 

Adam Michalski - dyplomowany psychoterapeuta, ukończył akredytowane szkolenie w czteroletnim 
Podyplomowym Studium Psychoterapii oraz Studium Terapii Par przy Laboratorium Psychoedukacji. 
Obecnie jest w trakcie szkolenia Psychoterapii Grupowej przy Laboratorium Psychoedukacji. Wieloletni 
Dyrektor Ośrodka zajmującego się uzależnieniem od alkoholu, od lat również pracuje z osobami 
przeżywającymi trudności w relacjach i w świecie wewnątrz psychicznym. Wykładowca i autor publikacji 
dotyczących zaburzeń więzi, problemu alkoholowego, rodzin z problemem uzależnienia, lęków i 
depresji. Prowadzi terapię indywidualną krótko i długoterminową. 
 
Aleksandra Czuń - Ekspertka Self-Reg z certyfikatem Mehrit Centre “Self-Reg Champion”, w trakcie 
szkolenia drugiego stopnia „Self-Reg Facilitator” Coach-mentor kryzysowy, promotorka Rodzicielstwa 
Bliskości, edukatorka Pozytywnej Dyscypliny, realizatorka Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. 
Prowadzi warsztaty dla rodziców, szkolenia dla nauczycieli i specjalistów. W pracy indywidualnej 
wspiera klientów w kryzysach, pomaga w trudnościach wychowawczych oraz odnajdywaniu satysfakcji 
i radości w rodzicielstwie. 
 
 Agnieszka Bujak - psycholog – absolwentka Uniwersytetu SWPS, socjoterapeutka, trener Treningu 
Zastępowania Agresji, certyfikowana nauczycielka uważności (mindfulness) dla dzieci i młodzieży 
metodą Eline Snel. Prowadzi treningi uważności dla dzieci i młodzieży metodą Eline Snel, Treningi 
Umiejętności Społecznych, zajęcia socjoterapeutyczne oraz Treningi Zastępowania Agresji. Pracuje też 
z dorosłymi, przede wszystkim wspierając rodziców oraz szkoląc nauczycieli i specjalistów pracujących 
z dziećmi i młodzieżą. Z dziećmi i młodzieżą pracuje od 2003r., kiedyś jako psycholog szkolny, a obecnie 
w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr1 w Warszawie oraz jako właścicielka Pracowni 
Psychologicznej Eventus. Jest w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego. Swoją pracę najczęściej 
opiera na uważności (mindfulness), którą praktykuje regularnie od 2017r., wykorzystuje też metody 
asertywnej komunikacji opartej na poznawczo-behawioralnym Treningu Zastępowania Agresji. 
Wzajemny szacunek, życzliwość i otwartość – to wartości, którymi kieruje się pracując z dziećmi, 
młodzieżą i dorosłymi. 
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Cezary Barański - psycholog, seksuolog, psychoterapeuta. Prowadzi terapię par, rodzin, młodzieży, osób 

dotkniętych problemami klinicznymi: uzależnienia, zaburzenia lękowe i zaburzenia nastroju, zaburzenia 

odżywiania. Ukończył psychologię (Uniwersytet Jagielloński) oraz seksuologię kliniczną (Warszawski 

Uniwersytet Medyczny). W swojej pracy łączy podejście systemowe (4-letni kurs psychoterapii 

systemowej) z metodą Dialogu Motywującego (Certyfikat Terapeuty Motywującego nr 56) i terapią 

poznawczo-behawioralną (Uniwersytet SWPS). W latach 2016 - 2017 Członek Komisji Naukowo–

Dydaktycznej Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej. Posiada dyplom szkoły trenerów 

rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Na co dzień pracuje jako asystent w 

Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, Oddział Kliniczny Psychiatrii Dorosłych Dzieci i Młodzieży 

(Ambulatorium Terapii Rodzin). Od wielu lat prowadzi warsztaty profilaktyczne i szkolenia z metody 

Dialogu Motywującego dla nauczycieli, terapeutów, lekarzy i innych grup zawodowych zajmujących się 

pomaganiem. Prowadzi warsztaty z problematyki: motywowanie pacjentów i podopiecznych do zmiany 

zachowania, praca z trudną grupą, rozwój psychoseksualny i przeciwdziałanie nadużyciom seksualnym. 

Ma na swoim koncie liczne wystąpienia konferencyjne, raporty, artykuły o tematyce: seksuologii, 

przeciwdziałania ryzykownym zachowaniom dzieci i młodzieży, Dialogu Motywującego oraz udział w 

cyklu audycji „Pierwszy krok”, „Przed hejnałem” w Radio Kraków. Publikuje na łamach Wysokich 

Obcasów i Psychologii w Praktyce. 

Krzysztof Górski -   psychoterapeuta, mgr socjologii. Kształcił się w Instytucie Stosowanych  Nauk 
Społecznych UW, Szkole Psychoterapii INTRA oraz ukończył szkolenia z Focusingu i Emotion Focused 
Therapy. Od ponad 20 lat zajmuje się pomocą psychologiczną, pracował z dziećmi, młodzieżą i rodzicami, 
niepełnosprawnymi i osobami z zaburzeniami rozwojowymi. Od ponad 10 lat specjalizuje się w 
psychoterapii indywidualnej dorosłych, prowadzi psychoterapie par. Pracuje w nurcie humanistyczno – 
doświadczeniowym. Pracował miedzy innymi w Poradni Zdrowia Psychicznego Vitamed, Specjalistycznej 
poradni rodzinnej Stowarzyszenia OPTA, Fundacji Sto pociech i w PARPA. Obok codziennej praktyki szkoli 
profesjonalistów w zakresie pomocy psychologicznej i pracy z grupą w tym focusingu. Jest współtwórcą 
programów warsztatów i grup wsparcia dla rodziców, ojców i par, np. „Być ojcem  być sobą” w Fundacji 
Dajemy Dzieciom Siłę, „Moje dziecko mnie złości”, „Grupa Ojców”, „Jak się dobrze kłócić” oraz „Szkoły 
trenerów grup wsparcia” przy Fundacji Sto Pociech. Jest członkiem Polskiego Instytutu Focusingu przy 
Ośrodku INTRA. Posiada certyfikat psychoterapeuty i trenera Focusing Institute w Nowym Jorku.  
 
 
 



 Szkolenie pogłębiające wiedzę i umiejętności wychowawców świetlic socjoterapeutycznych i innych miejsc 
pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym 

   

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów 
Hazardowych, na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom 

Beata Kurowska - organizatorka szkolenia, założycielka i wiceprezeska Fundacji Dobrostan. Terapeutka 

w Ośrodku Profilaktyki i Pomocy Socjoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży „Pępek” Fundacji ETOH. 

Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji - Uniwersytetu Warszawskiego; politolog, 

terapeuta, trener. Ukończyła m. innymi Studium Pomocy  Psychologicznej i Socjoterapii w zakresie 

pomocy psychologicznej Studium Pracowników Socjalnych, Kurs Pomocy Psychologicznej Dzieciom i 

Młodzieży mających Doświadczenia Traumatyczne prowadzony przez „lekarzy bez granic” z ramienia 

PTP, szkolenie Dialogu Motywującego dla profesjonalistów, krótkoterminowy kurs Terapii Par. Autorka 

programu szkoleniowego oraz prowadząca na Kursie Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z 

Problemem Alkoholowym w Fundacji ETOH. Wykładowca w Akademii Socjoterapii (Studia 

Podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu, Mediów i Reklamy w Warszawie).  Posiada uprawnienia do 

prowadzenia zajęć Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne. Animatorka w 

projekcie współfinansowanym przez Szwajcarię Swiss Contribution. Od kilku lat prowadzi warsztaty 

rozwoju osobistego dla kobiet - metodą pracy z baśnią - w tym; kobiet współuzależnionych i 

uzależnionych oraz szkolenia i treningi, współpracując z firmami szkoleniowymi, organizacjami 

pozarządowymi i Urzędami Gmin. Organizatorka ogólnopolskich konferencji szkoleniowych z zakresu 

profilaktyki i socjoterapii. Członkini Towarzystwa TBP, w trakcie szkoły psychoterapii w nurcie TBP. 

Posiada doświadczenie w pracy terapeutycznej, profilaktycznej i interwencyjnej. Autorka i realizatorka 

wielu projektów z obszaru profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie m.in 

prowadząca grupę dla kobiet doświadczających przemocy – w Fundacji Feminoteka.  

  
Joanna Graniger – Ptaszkiewicz - organizatorka szkolenia, założycielka i Prezes Fundacji DOBROSTAN, 

pedagog, trener PTP. Terapeutka, kierownik Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Socjoterapeutycznej dla 

Dzieci i Młodzieży „Pępek” Fundacji ETOH. Prowadząca zajęcia w Instytucie Profilaktyki Społecznej i 

Resocjalizacji UW w Warszawie. Prowadząca zajęcia w ramach Akademii Socjoterapii (studia 

podyplomowe) w Wyższej Szkoły Biznesu, Mediów i Reklamy w Warszawie, wykładowca na Uczelni 

Jańskiego w Łomży.  Autorka programu szkoleniowego i prowadząca od ponad 15 lat Kurs pomocy 

socjoterapeutycznej dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym w Fundacji ETOH.  Ukończone  

szkolenia, m.in.: Studium Pomocy Psychologicznej, Kurs Pomocy Psychologicznej Dzieciom i Młodzieży 

mających Doświadczenia Traumatyczne prowadzony przez „lekarzy bez granic” z ramienia PTP; Kurs 

Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym; Między pogromcą a lwem 

- szkolenie w zakresie uzależnień behawioralnych; Dialog motywujący. Od 25 lat prowadząca zajęcia 

socjoterapeutyczne, pomoc w kontakcie indywidualnym oraz pracę z całą rodziną w kontekście 

problemów wychowawczych oraz rozwiązywania problemów w rodzinie alkoholowej. Wykładowczyni 

na konferencjach organizowanych przez PARPA, organizacje pozarządowe, Urzędy gmin w całej Polsce,  

miedzy innymi w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Poznaniu, Opolu, Wrocławiu. Prowadząca konsultacje 

superwizyjne dla świetlic socjoterapeutycznych w Piastowie i Brwinowie. 


