
W kierunku drugiego 

czyli o sztuce pomagania

Celem warsztatu jest przyjrzenie się własnym motywacjom i wartościom odnoszącym się do wyboru pracy
zawodowej w instytucjach wsparcia społecznego. Dotarcie do osobistych zysków i strat oraz wyzwań
zarówno emocjonalnych jak i psychologicznych, które wiążą się z pracą z osobami z niepełnosprawnością.
Szkolenie pozwoli Uczestnikom na odkrycie osobistych granic, potrzebnych w dobrym pomaganiu oraz
umożliwi znalezienie sposobu na ich wyznaczanie. Będzie to miejsce i czas na zadanie pytań i odnalezienie
odpowiedzi, związanych z potrzebami osób z niepełnosprawnością, godnością życia i sensem pomagania.

opiekunów i asystentów osób z niepełnosprawnością, pracowników DPS, ŚDS oraz WTZ

poszerzysz swoją świadomość związaną z pomaganiem,

dotrzesz do osobistych motywacji,

zdefiniujesz swoje granice,

dowiesz się, skąd czerpać siły do pomagania,

zobaczysz jaka jest różnica między „pomaganiem” a „pomagactwem”.
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KORZYŚCI:

 

 

PROWADZĄCA: ROMANA PETRYMUSZ

 

 

Psycholog, certyfikowany coach, psychoterapeuta. Ukończyła czteroletni kurs psychoterapeutyczny w

Studium Psychoterapii Integratywnej w podejściu chrześcijańskim w Warszawie. Prezes krakowskiego

oddziału Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Od dziesięciu lat zaangażowana w działalność na

rzecz osób potrzebujących wsparcia i pomocy psychologicznej. Swoje doświadczenie zdobywała podczas

pracy z grupą warsztatową jako trener umiejętności psychospołecznych z osobami dorosłymi

niepełnosprawnymi (niepełnosprawność fizyczna jak i intelektualna), bezrobotnymi, z dziećmi w wieku

szkolnym i młodzieżą. Pracowała w Specjalistycznej Placówce Opiekuńczo–Wychowawczej Wsparcia

Dziennego i fundacji „Wspólnota Nadziei”. Odbyła praktyki w klinice neuropsychologicznej (badania

diagnostyczne), w Towarzystwie Pomocy Głuchoniewidomym (prowadzenie grupy wsparcia i poradnictwa

indywidualnego) oraz  staż w Zakładzie Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Obecnie

prowadzi psychoterapię w Jezuickim Ośrodku Pomocy Psychologicznej i Duchowej „Źródło” w Gliwicach.

Zbadanie potrzeb

Radzenie sobie z emocjami, trudnościami

Komunikacja, stawianie granic

Formy pomagania a rodzaje niepełnosprawności 

Potrzeby osób z niepełnosprawnością

Wartości, którymi kieruję się w pomaganiu

Co pomaga mi w lubieniu siebie i innych

Zmiany – jak je wprowadzać

PROGRAM :

 

 

Czas trwania warsztatu i jego cena do indywidualnego ustalenia.


