
Program zajęć w kursie Terapeuty Środowiskowego na rok 2022  

 II Edycja, 10 zjazdów styczeń – grudzień 2022   

Terminy Tematy  Sobota 

9.00- 18.00 (10h) 

Z godzinną przerwą 

na lunch 

I dwiema przerwami 

15 min 

Tematy Niedziela 

9.00 – 18.00 (10h) 

Z godzinną przerwą 

na lunch 

I dwiema przerwami 

15 min 

Wykładowcy 

 

 

 

15-16 

styczeń 

 

 

Zaburzenia afektywne, 

Specyfika kontaktu z 

osobami w kryzysie 

depresyjnym, 

maniaklanym i 

dysforycznym 

 

 

Zaburzenia 

afektywne c.d (razem 

14h), samobójstwa, 

autoagresja, ocena 

ryzyka 

samobójstwem 

 

 

Dr Joanna 

Kasperek 

 

 

 

 

26 – 27  

luty 

Psychiatria społeczna- 

Chorzy psychicznie i 

choroby psychiczne w 

perspektywie 

kulturowej i 

historycznej. Aspekty 

prawne; 

niepoczytalność 

ubezwłasnowolnienie. 

Zagadnienia 

etyczne(10h)on-line 

Dr Piotr Błądziński 

 

Problematyka piętna i 

dyskryminacji . 

Przeciwdziałanie 

wykluczeniu . 

 

Praca w zespołach 

interdyscyplinarnych, 

rozwiązywanie 

konfliktów. 

Aleksanra Zykus-

Stukan 

 

Dr med. Piotr 

Błądziński 

 

Aleksandra Zykus- 

Stukan 

 

 

 

 

12 – 13 

marzec 

 Współwystępowanie 

chorób psychicznych i 

somatycznych. Stres 

ostry pourazowy, 

obrazy kliniczne, 

formy pomocy, 

specyfika kontaktu. 

Zaburzenia seksualne 

3h 

 

 Psychogeriatria;  

kontakt z osobami w 

wieku starczym, 

otępienia i inne 

zaburzenia wieku 

starczego, instytucje i 

regulacje prawne, 

zasady pomocy (10h 

 

 

  Dr Marta    

  Cichońska 

 

9  -10 

kwiecień 

Zajęcia integracyjne z 

elementami treningu 

interpersonalnego 

(dwie grupy)  

Małgorzata Zasępa 

Anna Rymar 

 

Interwencje 

psychologiczne; model 

psychodynamiczny- 

rozmowa 

terapeutyczna. Model 

poznawczy- rozmowa 

terapeutyczna. 

Społeczność 

terapeutyczna 

Aleksandra Zykus- 

Stukan 
 

dr Małgorzata 

Zasępa 

mgr Anna Rymar 

 

Aleksandra Zykus- 

Stukan 

 



 

21-22 

maj 

Zajęcia integracyjne z 

elementami treningu 

interpersonalnego 

(dwie grupy)  

 

Małgorzata Zasępa 

Anna Rymar 

Poradnictwo 

psychologiczne, 

terapia indywidualna 

i grupowa - czynniki 

terapeutyczne 

 

Aleksandra Zykus-

Stukan 

 

dr Małgorzata 

Zasępa 

mgr Anna Rymar 

 

mgrAleksandra 

Zykus- Stukan 
 

 

 

 

   

 

 

18 – 19 

czerwiec 

Zaburzenia nerwicowe 

10h 

Specyfika kontaktu 

Zaburzenia osobowości 

7h 

Zaburzenia snu 3h 10h 

 

Dr Marta Cichońska 

 

 

 

3 – 4 

wrzesień 

 

Terapia rodzin 

Rozumienie rodziny, 

struktura, dysfunkcje 

rodzinne. Kontakt z 

rodziną chorego. 

Podstawy terapii 

systemowej 

 

Terapia rodzin- rola 

rodziny w terapii, 

wspieranie rodziny, 

konsultacje rodzinne. 

Koncepcja Otwartego 

Dialogu. 

Zaburzenia seksualne 

3h 

 

 Mgr Joanna 

Nolbrzak-Drozd  

 

 

 

     1 -2 

 październik 

Rozwój psychiczny 

dzieci i młodzieży, 

Zaburzenia wielu 

dziecięcego, 

specyfika kontaktu z 

dziećmi z 

zaburzeniami 

psychicznymi. 

Kryzys 

adolescencyjny, 

specyfika kontaktu. 

Problem przemocy i 

molestowania 

seksualnego, 

postępowanie w tych 

przypadkach. 

Zaburzenia 

odżywiania, obrazy 

kliniczne, formy 

pomocy. 

 

 

 

Dr Dorota Solecka 

     on-line 

          

          12- 13 

        listopad 

Uzależnienia- aspekt 

biologiczny, 

psychologiczny i 

społeczny. System 

iluzji i zaprzeczeń, 

alkohol, formy 

pomocy, regulacje 

prawne 

Uzależnienia –

nawiązywanie 

kontaktu, agresja i 

autoagresja. Inne 

substancje 

psychoaktywne 

 

 

Sylwia Krasucka 

 

         10-12 

      grudzień 

Uzależnienia i 

rodzina- 

współuzależnienie. 

Interwencje 

rodzinne w sytuacji 

uzależnienia 

Uzależnienia 

behawioralne. 

Pacjenci z podwójną 

diagnozą, formy 

pomocy.  

 

Sylwia Krasucka 

life 

 

 


