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„Otworzyć Bramy Tolerancji - jak współdziałać dla dobra osoby chorującej psychicznie”.
Prof. dr hab. n. med. Bogdan de Barbaro, psychiatra, psychoterapeuta, terapeuta rodzin. Absolwent Akademii Medycznej w
Warszawie (1973r.). Kierownik Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum od X 2016, kierownik Zakładu
Terapii Rodzin w Katedrze Psychiatrii w latach 1990 – 2016. Superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
członek korespondent American Psychiatric Association, w latach 1988 – 1989 pracował pod superwizją profesora Lymana Wynne’a w
Rochester Psychiatric Center oraz szkolił się w University of Rochester, Department of Psychiatry. Członek Editorial Advisory Board pisma
Psychiatry. Interpersonal and Biological Processes. Autor, współautor i redaktor publikacji z zakresu psychoterapii, terapii schizofrenii, terapii
rodzin. Publikacje książkowe to m.in. „Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny” (red.), „Pacjent w swojej rodzinie”, „Możesz
pomóc” (wraz z K. Ostoją – Zawadzką i A. Cechnickim), „Postmodernistyczne inspiracje w psychoterapii” (wraz z Sz. Chrząstowskim),
„Konteksty psychiatrii” (red.), „I jak tu się dogadać” (wraz z D. Kondratowicz).
Dr Mira Marcinów - Adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Doktor psychologii,
psychoterapeutka tańcem, filozofka, popularyzatorka nauki. Absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów
Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2009 roku pracowała w Instytucie Psychologii UJ, obecnie wykłada na kierunku
Clinical Psychology na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Zaangażowana jest w działalność społeczną i kulturalną. Jest autorką projektu
„Radio Głosy” – rozgłośni o sztuce współczesnej, prowadzonej przez osoby cierpiące na zaburzenia psychiczne. Współorganizuje
Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne. Opublikowała książkę Na krawędzi wolności. Szaleństwo jako wybór w filozofii Henryka Struvego
(2012). Kolejna książka Historia polskiego szaleństwa. Tom I: Słońce wśród czarnego nieba. Studium melancholii ukaże się w tym roku nakładem
wydawnictwa Słowo/obraz terytoria. fot. Adam Golec
Dr hab. Hubert Kaszyński - Socjolog, kliniczny pracownik socjalny, adiunkt z habilitacją w Zakładzie Socjologii Stosowanej Instytutu
Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 1989 roku zaangażowany w pracę socjalną i terapię społeczną w obszarze
zdrowia psychicznego. Od 2007 roku sekretarz Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej, od 2013 roku
wiceprzewodniczący Instytutu Terapii i Edukacji Społecznej – Stowarzyszenie oraz od 2016 roku doradca ds. profesjonalizacji pracy socjalnej
Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej. Współtwórca i koordynator wieloletniego krakowskiego
projektu szkoleń promujących zdrowie psychiczne bazujących na znaczeniu bezpośredniego kontaktu z osobami z doświadczeniem
trudności emocjonalnych. Badawczym celem projektu jest identyfikacja i krytyczna analiza kluczowych aspektów działalności
edukacyjnej, która umożliwiają tworzenie otwartych (nieopresyjnych) przestrzeni dialogu, mających znaczenie redukowaniu piętna
związanego ze zdrowiem psychicznym, ale również w prowadzeniu kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników socjalnych.

