
Warsztat: Komunikacja z osobami zaburzonymi psychicznie. Jak rozumieć, rozmawiać i 

postępować, gdy przyjdą do naszej  

biblioteki?  

 

Wsparcie Bibliotek zaprasza na warsztat prowadzony przez psychologa. Będzie o tym, w jaki 

sposób poradzić sobie z tak często trudną sytuacją, jaką jest kontakt z osobą chorą. A 

uczestnicy będą ćwiczyć, ćwiczyć i ćwiczyć. Kiedy? 30 czerwca 2012 r. 

 

Organizator: Wsparcie Bibliotek 

Termin: 30 czerwca 2012 r., godz. 11:00-18:00 

Czas: 1 dzień (8 godzin szkoleniowych) 

Miejsce: Poznań, ul. Barska 4/1  

Cena: 220 zł  

Grupa: do 16 osób 

 

Wokół nas przebywa mnóstwo ludzi, niektórzy różnią się od nas kolorem skóry, wiekiem, 

wykształceniem, doświadczeniem życiowym. Niektórzy różnią się od nas sposobami 

przeżywania świata. Czasem to przeżywanie świata staje się zaburzeniem, chorobą, jest 

uciążliwe dla otoczenia. A co jeśli przychodzi nam pracować z taką osobą? Jak porozumieć się 

z kimś, kto ma własny świat? Jak go zrozumieć? Jak zareagować w kontakcie z taka osobą? 

Co zrobić, a czego robić nie należy? Jak się przed nią ochronić, jeśli zajdzie taka potrzeba? Jak 

rozumieć siebie i swoje uczucia w kontakcie z taką osobą? 

 

Metody pracy: mini wykłady, aktywna praca warsztatowa, ćwiczenia w grupie, ćwiczenia w 

parach, dyskusja. 

 

Adresaci szkolenia: 

• Spotykasz osoby zaburzone psychicznie i się ich boisz?  

• Jesteś zmuszona obsługiwać lub przebywać z osobami zaburzonymi?  

• Pracujesz z osobami chorymi psychicznie?  

• Zastanawiasz się, dlaczego osoba się nie myje lub czemu zachowuje się w określony 

sposób?  

• Chcesz się dowiedzieć jak pracować z osobami zaburzonymi psychicznie? 

To szkolenie jest dla Ciebie. 

Korzyści 

• dowiesz się skąd biorą się zaburzenia psychiczne, poznasz ich nazwy oraz objawy  

• dowiesz się jak reagować w sytuacjach zagrożenia i zrozumiesz skąd biorą się 

zachowania agresywne u osób zaburzonych  

• poznasz swoje prawa jako osoby pracującej z osobami chorymi psychicznie  

• poznasz swoje mocne strony w kontakcie z tymi osobami i usprawnisz komunikację  

Ramowy program 

1. Najczęstsze zaburzenia psychiczne – przyczyny, objawy, leczenie  



2. Komunikacja z osobami chorymi  

3. Narzędzia komunikacyjne: komunikat JA, TY, parafraza, odzwierciedlanie, klaryfikacja, 

kontakt terapeutyczny, praca na case’ach  

4. Przyczyny agresji wśród osób zaburzonych psychicznie  

5. Sesja dobrych praktyk: z doświadczenia bibliotekarza 

W ramach zajęć otrzymasz: 

• podręcznik  

• certyfikat uczestnictwa w kursie  

• catering  

• serwis kawowy 

Trener 

Psycholog-praktyk, trener. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Szkoły Psychoterapii 

Gestalt we Wrocławiu, Szkoły Trenerów TROP. Trenerka kompetencji psychospołecznych  

(komunikacja, asertywność, kompetencje rodzicielskie) i aspektów psychologii i 

psychopatologii procesów psychicznych (uzależnienia, choroby psychiczne, upośledzenia 

umysłowe, sytuacje trudne w pracy z klientami). 

Pracuje jako psycholog w Domu Pomocy Społecznej dla osób upośledzonych umysłowo i 

chorych psychicznie. Przez 13 lat pracowała jako psycholog w Szpitalu Neuropsychiatrii z 

pacjentami dorosłymi, młodzieżą i dziećmi.  

Uwielbia podróżować i czytać książki. 

Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy wyłącznie poprzez uzupełnienie formularza 

znajdującego się na naszej stronie w zakładce Szkolenia > Szkolenia otwarte.  

Więcej informacji oraz zapisy na stronie: 

http://wsparciebibliotek.pl/joo_wb01/index.php?option=com_jumi&fileid=9&Itemid=135 

Bliższych informacji udziela: 

Urszula Cimoch 

e-mail: info@wsparciebibliotek.pl 

www.wsparciebibliotek.pl 

tel. kom: 505 04 11 88 

 


