
19 września (poniedziałek) 

Konferencja 
Otworzyć Bramy Tolerancji – jak współdziałać dla dobra 
osoby chorującej psychicznie.  

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego,  
Sala Okrągła , Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 

8.00 – 9.00  Rejestracja 

 
9.00  -9.15  Przywitanie - Marszałek Województwa Pomorskiego  

Wprowadzenie - Piotr Harhaj – Stowarzyszenie na Drodze Ekspresji,  
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni 

9.15 – 9.45  Dialogi pomocne w cierpieniu psychotycznym  
                      Jacek Wciórka – Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. 

9.45 – 10.15  O kierunkach rozwoju klinicznej pracy socjalnej 
                        Hubert Kaszyński, Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego 

 
10.15 - 10.45 Rola ruchu samopomocowego w procesie zdrowienia osób 

doświadczających kryzysów psychicznych. 
Paweł Bronowski, Instytut Psychologii Stosowanej, Akademia Pedagogiki 
Specjalnej w Warszawie 

10.45 – 11.30 Przerwa  

11.30 – 12.15 Otwarty Dialog – nowa perspektywa zdrowienia.  
                          Werner Schuetze, Dialogische Praxis  

12.15 – 12.45 Deinstytucjonalizacja wsparcia dla osób doświadczających kryzysów 
                         psychicznych i ich rodzin. Model środowiskowy w Trieście.  
                         Marek Balicki, Sekcja Ochrony Zdrowia, Narodowa Rada Rozwoju. 

12.45 – 13.45 Panel dyskusyjny „Proces zdrowienia w kontekście deinstytucjonalizacji” 

13.45 – 14.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji, 
                          Zaproszenie na Kongres Zdrowia Psychicznego 8.05. 2017 r. 
                          Piotr Harhaj  
                           

 

 
 
 

 

 

 



 

20 września (wtorek) 
Warsztaty  

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98 

9.00-10.00 spotkanie wprowadzające do warsztatów. 
10.00 – 13.00 Warsztaty 
13.00 – 14.00 Podsumowanie warsztatów 

1 warsztat Temat: „Nikt, czyli kto? O odpowiedzialności klinicznej pracy socjalnej”  
dr hab. Hubert Kaszyński (ISUJ), Roksana Kociołek (ITiES) 

Punktem skupienia warsztatu będzie refleksja nad odpowiedzialnością profesjonalistów za 
rozwój klinicznych kompetencji niezbędnych w pracy z osobą w kryzysie emocjonalnym 
oraz odbudowującą własne zdrowie psychiczne. W pracy posłużymy się metodą grupowej 
interpretacji bajek terapeutycznych przydatnych również w pracy  
z osobami zdrowiejącymi. 

2 warsztat Temat: „Otwarty Dialog – włączenie rodzin i i sieci społecznych osób  
w proces pomocy i terapii” 
dr Werner Schuetze, Dialogische Praxis 

Warsztat będzie okazją do podzielenia się doświadczeniami w prowadzeniu spotkań 
metodą Otwartego Dialogu. Uczestnicy będą mieli możliwość przedstawienia i 
przepracowania swoich doświadczeń ze spotkań z rodzinami i otoczeniem społecznym 
swoich pacjentów/klientów wchodząc w role uczestników dialogu.  

3 warsztat: „Osoba chorująca psychicznie: na ile bliska na ile daleka?” – psychodrama 
lek.med. Roman Ludkiewicz 

Warsztat skierowany jest do osób pomagających osobom chorującym psychicznie  
i ich rodzinom: pracowników socjalnych, ochrony zdrowia, edukacji, organizacji 
pozarządowych i wolontariuszy. Metoda psychodramy pozwala na przyjrzenie  
się własnym umiejętnościom i kompetencjom, które wykorzystujemy w relacji pomagania 
chorym. Pomaga dostrzec i wykorzystać postawy i emocje temu towarzyszące, a które 
mogą czasem powodować trudności. Uczestnictwo w warsztacie pozwoli też na stabilne 
osadzenie się w roli osoby pomagającej, zmniejszając ryzyko wypalenia. Realizowany na 
doświadczeniach zawodowych uczestników.  

4 warsztat: Temat: „W sieci wsparcia” – wsparcie środowiskowe osób doświadczających 
kryzysów psychicznych, 
dr hab. Paweł Bronowski  

Warsztat skierowany do wszystkich zainteresowanych w pracę z osobami chorującymi  
w środowisku.  Zorientowany bardziej na rozwiązania praktyczne. Cele, metody pracy. 
Studia przypadków. 

 

            Zapisy na konferencję i warsztaty pod adresem: info@otwartebramy.org  
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