Powiat Wołomin

Fundacja Spektrum
Zaprasza na konferencję

Leczenie a poradnictwo. Metody i ich wykorzystanie.
Konferencja odbędzie się 10 listopada 2016r. w godzinach od 10.00 do 13.00
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatu Wołomińskiego
przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie

Konferencja skierowana jest do wszystkich zainteresowanych ochroną zdrowia
psychicznego, szczególnie do nauczycieli, pedagogów, psychologów, lekarzy,
pracowników socjalnych, jak też do osób pracujących w ramach różnego typu poradni i
organizacji pozarządowych działających w tym temacie.

Wykłady
„Leczenie środowiskowe, historia, rzeczywistość oraz perspektywy rozwoju” Urszula
Zaniewska Chłopik
„Proces konsultacyjny jako początek leczenia.” dwa wkłady zaprezentują najważniejsze
różnice pomiędzy konsultacjami będącymi wstępem do psychoterapii, a powszechnie
dostępnym poradnictwem psychologicznym. Magdalena Fronczewska i Marta Sokołowska
„Psychoterapia - forma leczenia” naukowe informacje czym jest psychoterapia, o jej
skuteczności i zasadności w stosowaniu Magdalena Kozłowska

Uczestnictwo jest bezpłatne. Ilość miejsc ograniczona.
Chętnych prosimy o potwierdzanie obecności poprzez
kontakt telefoniczny: 535 972 001
adres email: biuro@fundacjaspektrum.pl

Działanie w ramach projektu "Zmiana na lepsze" realizowany przez Fundację "Spektrum"
i współfinansowany ze środków powiatu wołomińskiego.

URSZULA ZANIEWSKA-CHŁOPIK
Lekarz, specjalista psychiatra. Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Odbyła staż specjalizacyjny
z psychiatrii w ramach rezydentury w IV Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Szpitalu
Bielańskim. Ukończyła kurs terapii poznawczo-behawioralnej (CBT). Jest certyfikowanym specjalistą terapii
środowiskowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracowała z osobami uzależnionymi od alkoholu i
ich rodzinami w Poradni Odwykowej. Obecnie od kilku lat zajmuje się leczeniem osób po kryzysach
psychotycznych w Zespole Leczenia Środowiskowego przy Szpitalu Bielańskim w Warszawie, prowadzi
prywatną praktykę lekarską oraz współorganizuje wsparcie dla studentów doświadczających problemów
zdrowia psychicznego w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego . Posiada duże
doświadczenie w zakresie leczenia zaburzeń psychotycznych, nastroju oraz lękowych, zwłaszcza
związanych ze stresem.
MAGDALENA FRONCZEWSKA
Psychoterapeutka psychoanalityczna. Doświadczenie kliniczne zdobywała w Terapeutycznym Oddziale
Leczenia Nerwic dla Młodzieży w Zagórzu, w Psychiatrycznym Oddziale Dziennym dla Dzieci Szpitala
Nowowiejskiego w Warszawie oraz w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Wołominie. Pracuje z osobami
dorosłymi, młodzieżą i dziećmi, również w ramach praktyki prywatnej. Psycholog, członkini Polskiego
Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.
MARTA SOKOŁOWSKA
Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Pracowała w Poradni Zdrowia Psychicznego w
Radzyminie. Od 2007 roku zatrudniona w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Wołominie. prowadzi
również praktykę prywatną. Współpracuje z fundacją w ramach realizacji projektów gminnych i powiatowych.
MAGDALENA KOZŁOWSKA
Psycholog, psychoterapeuta (szkoleniu IAGR), doktorantka Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu, członek Instytutu Analizy Grupowej Rasztów oraz psycholog koordynujący w
Centrum Leczniczo- Rehabilitacyjnym i Medycyny Pracy ATTIS Sp z o. o. w Warszawie. Specjalista w
Wydziale Psychiatrii i Patologii Społecznej w Ministerstwie Zdrowia - koordynator narodowych programów tj.
Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie czy Programu Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w
Polsce i wielu innych w/w. zakresie. Doświadczenie jako ekspert w Radzie Unii Europejskiej w Brukseli w
grupach roboczych d/s zdrowia publicznego – ekspert z zakresu zdrowia publicznego w pracach przy
projekcie Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących produkcji, prezentowania i sprzedaży
wyrobów tytoniowych oraz programów profilaktycznych. Doświadczenie jako członek Komisji Psychiatrycznej
d/s środków zabezpieczających z ramienia Ministerstwa Zdrowia oraz 3 letnie doświadczenie jako
koordynator w resorcie zdrowia w pracach w ramach European Crime Prevention Network EUCPN
(Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości) głównie przy projekcie PaT (Profilaktyka a Ty). Obecnie
współautor i realizator europejskich projektów m.in.: Program UNPLUGGED oraz Peer to Peer Support A
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