
Ogłoszenie o naborze do grupy psychoterapeutycznej dla osób po rozwodzie organizowanej przez
Badawczo Kliniczne Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Wczesnej Relacji z Dzieckiem „Pro-Mama”

Uprzejmie  informujemy że rozpoczęto  nabór  do  grupy  terapeutycznej  ,  której  spotkania  rozpoczną się  z
końcem stycznia w Gdańsku  Wrzeszczu.

Cele grupy psychoterapeutycznej:

1. Wsparcie  osób  po  rozwodzie,  mających   pod  opieką  małe  dzieci,  w  powrocie  do  równowagi
psychicznej po rozpadzie związku małżeńskiego

2. Budowanie  samoświadomości  uczestników w zakresie funkcjonowania  samego siebie  w związku,
oraz w roli rodzica.

3. Przepracowanie urazów psychicznych związanych z życiem w zakończonych rozwodem  relacjach
osobistych

4. Przepracowywanie  stosunku  uczestników  grupy  do  byłych  partnerów  w  celu  umożliwienia  im
konstruktywnego, wspólnego postępowania  na rzecz wspólnych dzieci.

5. Kształtowanie  umiejętności  interpersonalnych  dających  uczestnikom  grupy  szansę  dalszego
satysfakcjonującego życia  

Zajęcia  będą  prowadzone  przez  :  mgr  Annę  Dyduch-Maroszek  –  certyfikowanego  psychoterapeutę  i
superwizora  Polskiego  Towarzystwa  Psychoterapii  Psychoanalitycznej   oraz  mgr  Edytę  Kołodziej  Szmid,
psychoterapeutę- seksuologa klinicznego. 

Spotkania grupy terapeutycznej rozpoczną się dnia 29.01.2017 roku  i będą prowadzone do końca czerwca,
w systemie 2 spotkania w miesiącu – w soboty- generalnie w godzinach od 9 do 12 

Koszt udziału w grupie ; 200 zł/od osoby miesięcznie(za dwa – trzygodzinne spotkania w miesiącu) płatne z
góry za dany miesiąc. 

Kwalifikację do grupy, osób spełniających kryteria wstępne, poprzedzi rozmowa indywidualna z psychologiem
– koszt konsultacji  kwalifikującej  50 zł/osobę.

Zgłoszenia chętnych zawierające dane kontaktowe( imię nazwisko, telefon, mail) prosimy przesyłać na adres
mailowy:terapiaiedukacja@wp.pl w terminie do  08.01.2017 roku.

Ilość miejsc ograniczona, kryteria niezbędne: 

1. Uczestnicy muszą być  po rozwodzie lub w sytuacji około-rozwodowej.

2. Uczestnicy muszą mieć pod opieką małe dzieci.

Linki do stron WWW organizatorów:

http://pro-mama.pl/

http://psychoterapia-trojmiasto.eu/

       Szczegółowy terminarz spotkań:

     28.01 godz. 9.00
04.02. godz. 9.00
25.02 godz. 9.00
04.03 godz. 9.00

             25.03 godz. 18.15- 21.15
01.04 godz. 9.00
15.04 godz. 9.00
06.05 godz. 9.00
20.05 godz. 9.00

             03.06 godz. 18.15- 21.15
24.06 godz. 9.00

Termin dodatkowy – rezerwowy : 08.07 godz. 9.00
Razem 11-12 spotkań w grupie około 10

http://psychoterapia-trojmiasto.eu/
http://pro-mama.pl/
mailto:terapiaiedukacja@wp.pl

