Polskie Stowarzyszenie Balintowskie zaprasza na doroczne sympozjum, pt.:

Grupa Balinta – uczyć i przypominać
16-17 czerwca 2018, Best Western Hotel Poleczki,
ul. Poleczki 40 A , 02-822 Warszawa
Zapraszamy: lekarzy, pielęgniarki, psychologów, psychoterapeutów, pracowników
socjalnych, nauczycieli oraz przedstawicieli innych zawodów pomocowych.
Sympozjum ma charakter warsztatowy, przeznaczone jest zarówno dla osób, które
znają specyfikę pracy balintowskiej, jak i uczestników, którzy dopiero chcą poznać
się tę metodą pogłębiania rozumienia relacji z klientem lub podopiecznym.
W pierwszym dniu sympozjum w czasie dyskusji panelowej chcemy przyjrzeć się
korzyściom, ale też ograniczeniom zastosowania grup Balinta w kształceniu osób
przygotowujących się do pracy w zawodach pomocowych. Panel dyskusyjny
drugiego dnia poświęcimy rozważaniom jak praca balintowska służy osobom z
wieloletnią i bogatą praktyką zawodową, które mają poczucie przytłoczenia rutyną.
Swój udział zapowiedzieli doświadczeni liderzy balintowscy: prof. Bohdan
Wasilewski, prof. Marek Motyka, dr Bogusław Stelcer, dr Ireneusz Kaflik
Harmonogram
Sobota, 16.06.2018
9:00-10:00- Rejestracja uczestników
10:00-10:15- Powitanie
10:15- 10.45 Balint - osoby i idee
napotkane w jego życiu. wykład dr B.
Stelcer
10:45- 11.45 Zobaczyć siebie w
kontekście pomagania - grupa Balinta
dla tych, którzy jeszcze niewiele
widzieli - dyskusja panelowa
11:45-12:00- przerwa kawowa
12:00-13:30- Duża grupa
13:30-14:30- Obiad
14:30-16:00- Małe grupy
16:30-17.00 - przerwa kawowa

17:00-18:30 - Małe grupy
18:30–19:30 – Walne zebranie PSB –
kierunki działania Stowarzyszenia
20:00 – Wyjście na kolację
Niedziela, 17.06.2018
9:00–10:30– Małe grupy
10:30–11:30– Od schematu do
spotkania – grupa Balinta dla tych,
którzy wiedzieli już wszystko
– dyskusja panelowa
11:30–13:00– Małe grupy
13:30–15:00– Duża grupa
15:00–15:30 – Zakończenie
sympozjum

Uczestnicy
Sympozjum
otrzymają
zaświadczenia
wyszczególnieniem liczby odbytych godzin.
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Koszt uczestnictwa: 250 zł (płatność do 31.05.2018) i 270 zł po tym terminie.
Płatność przelewem na konto PSB: 44 1240 1053 1111 0010 7728 5943, w tytule
przelewu prosimy podać „imię i nazwisko, darowizna na cele statutowe” lub
gotówką na miejscu (270 zł). Cena zawiera przerwy kawowe w dniach 17-18
czerwca i obiad w dniu 17 czerwca.
Nocleg:
Istnieje możliwość zarezerwowania pokoju w hotelu Best Western Hotel
Poleczki lub w pobliskich hostelach, na hasło: „Grupa Balinta” - zniżka.
Niedaleko miejsca sympozjum znajdują się też hostele:
Suseł - http://www.sus-noclegi.pl/index.php/noclegi/susel
Hostel Lulu - http://hostel-lulu.pl/
Więcej informacji na stronie: www.balint.pl.
Rejestracja: przez formularz na stronie:
https://goo.gl/forms/emT2iaAfiMtRYvfr1,
link w zamieszczonym obok kodzie QR:
Na wszelkie pytania czekamy pod adresem e-mail:
balint@balint.pl

