
PRZESŁANIE HUMANISTYCZNE 
W PSYCHOTERAPII OSÓB 
UZALEŻNIONYCH I ICH RODZIN  

Pierwsza odsłona Cyklu 
Wykładowo-Warsztatowego  
dla  psychoterapeutów pracujących 
z osobami uzależnionymi 
i ich rodzinami   

 Piotr Fijewski 
Psycholog kliniczny, certyfi kowany psychoterapeuta, superwizor psychoterapii PTP, trener.
Prowadzi psychoterapię indywidualną, grupową, terapię małżeńską. Twórca formy terapii grupowej zwanej asertywnością sym-
boliczną. Jest psychoterapeutą integratywnym, wykorzystującym elementy różnych szkół psychoterapii, opartych na potencjale, 
jakim jest świadomość człowieka.

 Maria Król-Fijewska 
Psycholog kliniczny, certyfi kowany psychoterapeuta, superwizor psychoterapii PTP, trener, wykładowca. Jest autorką polskiej 
wersji treningu asertywności i ekspertem w zakresie psychologicznej pracy nad zmianą zachowań. Autorka książki: „Tam i stam-
tąd. Psychologiczne mechanizmy uzależnienia od alkoholu”. 

 Magda Ilnicka 
Jest specjalistką psychoterapii uzależnień, certyfi kowaną trenerką PTP, prowadzi zajęcia w szkołach trenerów psychologicznych 
i szkołach psychoterapii. Przez wiele lat pracowała w Instytucie Psychologii Zdrowia, prowadziła zajęcia w ramach Studium Pomo-
cy Psychologicznej i Programów Rozwoju Osobistego, 

 Kuba Jabłoński 
Psycholog kliniczny i licencjonowany trener PTP. Posiada certyfi kat PARPA, uprawniający do prowadzenia terapii uzależnień. Jako 
psychoterapeuta pracuje od 1985 r.  
Jest autorem książki: „Rozwód, jak go przeżyć”. Przetłumaczył książkę „Sztuka porozumiewania się czyli jak zrozumieć siebie aby 
zrozumieć współmałżonka” (Norman Wright). 

 Krzysztof Jedliński 
Jest absolwentem AM w Warszawie, specjalistą II stopnia w psychiatrii, Praktykuje od roku 1973 jako psychoterapeuta i trener psycho-
logiczny. Certyfi kowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Jest członkiem Rady Naukowej magazynu „Charaktery” oraz Rady Redakcyjnej miesięcznika „Więź”. Autor książek: „Jak rozmawiać 
z tymi, co stracili nadzieję”, „Nie dać się upokorzyć”.

 Ireneusz Kaczmarczyk 
Dr socjologii, wykładowca akademicki, trener PTP. Prowadzi zajęcia w szkołach psychoterapii uzależnień oraz szkołach trenerów 
psychologicznych. W pracy stosuje fenomenologiczno-egzystencjalne podejście, koncentruje się na zagadnieniach wartości 
i wolności. Autor badań jakościowych dotyczących procesu zdrowienia osób uzależnionych. Redaktor naczelny pisma pt. „Terapia 
Uzależnienia i Współuzależnienia”. 

 Elżbieta Królak 
Zajmuje się terapią osób uzależnionych, współuzależnionych i DDA oraz profi laktyką uzależnień. Przez ostatnie 20 lat pracowała 
w Ośrodku Profi laktyczno-Terapeutycznym „Petra”, którym kierowała. Certyfi kowana specjalistka psychoterapii uzależnień. Odbyła staż 
w ośrodku Ashley w USA i szkolenie w New Jersey Summer School of Alcohol and Drug Studies.Prowadziła szkolenia w Studium Terapii 
Uzależnień, warsztaty psychologiczne w Podyplomowym Studium Profi laktyki Uzależnień na Uniwersytecie Łódzkim i w SWPS. 

 Krzysztof Parusiński 
Psycholog, specjalista psychologii klinicznej, superwizor psychoterapii uzależnień, licencjonowany trener PTP. Jest współpracow-
nikiem SWPS i Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Pracuje jako terapeuta indywidualny i grupowy.

 Hanna Szczepańska 
Jest psychologiem klinicznym, psychoterapeutką, trenerem.Wiele lat pracowała w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP, gdzie min. 
specjalizowała się w zagadnieniach związanych z pracą z osobami, których partnerzy byli uzależnieni od alkoholu. Autorka ksią-
żek:” Żony alkoholików – problemy psychologiczne, proces zdrowienia, terapia”; „Trening asertywności dla współuzależnionych 
– poradnik terapeuty”.



Program

Prowadzący Warsztat Prowadzący Wykład

Piotr Fijewski Budowanie mocy sprawczej  
– krótkoterminowa praca metodą 
asertywności symbolicznej  

Maria  
Król Fijewska

Dostrzec i docenić samego siebie  
– Rogers, Greenberg i spółka  
w służbie poczucia wartości 

Krzysztof 
Jedliński

Zobaczyć to co ważne  
– zastosowanie technik 
psychoterapii Gestalt w pracy nad 
mechanizmami obronnymi

Elżbieta Królak  Być razem – metody pracy z rodziną 
na różnych etapach leczenia

Ireneusz 
Kaczmarczyk

Kiedy rozwój boli – sytuacje 
„graniczne” w procesie zdrowienia

Magda Ilnicka My czy oni?– czyli jak rozumieć 
rodzinę alkoholową i co z tego 
pozostaje dla dorosłych dzieci  

Krzysztof 
Parusiński

Żeby pacjenci „nie wypadali” 
z terapii – techniki terapii 
motywującej w pracy grupowej

Hanna 
Szczepańska 

Spotkajmy się – techniki psychoterapii 
Gestalt w pracy nad unikaniem relacji 

Prowadzący Warsztat Prowadzący Wykład 

Maria  
Król-Fijewska

Dostrzec i docenić samego siebie  
– Rogers, Greenberg i spółka  
w służbie poczucia wartości 

Piotr Fijewski Budowanie mocy sprawczej  
– krótkoterminowa praca metodą 
asertywności symbolicznej  

Elżbieta Królak  Być razem – metody pracy  
z rodziną na różnych etapach 
leczenia

Krzysztof 
Jedliński

Zobaczyć to co ważne - zastosowanie 
technik psychoterapii Gestalt w pracy 
nad mechanizmami obronnymi

Magda Ilnicka  My czy oni?– czyli jak rozumieć 
rodzinę alkoholową i co z tego 
pozostaje dla dorosłych dzieci  

Ireneusz 
Kaczmarczyk

Kiedy rozwój boli – sytuacje 
„graniczne” w procesie zdrowienia

Hanna 
Szczepańska 

Spotkajmy się – techniki 
psychoterapii Gestalt w pracy  
nad unikaniem relacji 

Krzysztof 
Parusiński

Żeby pacjenci „nie wypadali” z terapii 
– techniki terapii motywującej  
w pracy grupowej

Prowadzący Kuba Jabłonski Związek na zakręcie – jak pomagać  
w przejściu przez kryzys

Temat realizowany tylko w formie 
wykładu dla obu modułów

 Zasady organizacji:    Uczestnicy mają do wyboru jeden moduł warsztatowo-wykładowy: 

Moduł A – Warsztat – praca z osobami uzależnionymi + wykłady na temat pracy z rodzinami

Moduł B – Warsztat – praca z rodzinami + wykłady na temat pracy z uzależnionymi

•  Jeden moduł to 4 sześciogodzinne warsztaty, 4 wykłady oraz jeden wykład dodatkowy dla obu 
modułów – ogółem 31 godzin

• Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o odbytych zajęciach 

 Termin:   Warszawa 8 - 11 lipca 2011

 Miejsce:  Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA Warszawa ul. Bajana 40

•  Dla osób spoza Warszawy oferujemy możliwość noclegu w siedzibie naszego ośrodka  
(liczba miejsc ograniczona).

•  Zgłoszenia przyjmuje sekretariat Ośrodka INTRA do 24 czerwca 2011 r.  
– tel. 22 892 00 66, 605 330 600

•  Zgłoszenia można także przesyłać drogą elektroniczną – formularz zgłoszeniowy znajduje się  
na naszej stronie internetowej w zakładce „Kontakt”.

• Cena– 650 zł + 23% Vat. Osoby, które zgłoszą się do 27 maja otrzymają 5% rabatu.

Szczegóły dotyczące organizacji spotkania i warunków uczestnictwa znajdą Państwo na naszej 
stronie internetowej www. osrodekintra.pl

Zapraszamy Państwa na pierwszą odsłonę cyklu wykładowo-warsztatowego 
dla psychoterapeutów pracujących z osobami uzależnionymi i ich rodzinami       
Zespół  Ośrodka INTRA posiada kilkunastoletnie doświadczenie w psychoterapii skoncentrowanej na 
osobie. Trzymając się tradycji terapeutycznej, w której centralnym zagadnieniem pozostają relacja 
i podmiotowość klienta, proponujemy szkolenie ukazujące możliwości jakich  w pracy z osobami  
uzależnionym i ich rodzinami dostarcza nurt  humanistyczno – egzystencjalny. Ideą spotkania 
jest nie tylko ukazanie teoretycznych perspektyw, ale przede wszystkim praktycznych rozwiązań  
problemów ujawniających się w procesie zdrowienia. 

Moduł A warsztat - praca z osobami uzależnionymi + wykłady na temat pracy z rodzinami

Moduł B warsztat - praca z rodzinami + wykłady na temat pracy z uzależnionymi


