
Wydział Zarządzania UW zaprasza Cię do
udziału w grupie poświęconej wzmacnianiu
odporności psychicznej w obliczu kryzysu

wywołanego atakiem Rosji na Ukrainę. 

W czasie kryzysu 

GRUPA SPOTKANIOWO-
WARSZTATOWA

Ja i Inni 



ADRESACI
Wszystkie osoby studiujące na Wydziale Zarządzania UW, które
odczuwają potrzebę wzmacniania swojej odporności psychicznej –
by lepiej wspierać siebie i innych.

Czujesz, że trudno Ci poradzić sobie z emocjami? Odczuwasz silny
niepokój, lęk, bezradność? Lub może czujesz się przeciążony /
przeciążona opieką nad kimś, kogo chcesz wesprzeć, lecz nie wiesz,
jak to zrobić? Chcesz wzmocnić swoje zasoby psychiczne i nauczyć
się je chronić?

METODA

Zapraszamy Cię do udziału w ćwiczeniach i dyskusjach grupowych. 

Grupa służy temu, by uczestniczki i uczestnicy (studentki i studenci
WZ UW - niezależnie od kraju pochodzenia), mogli udzielić sobie
wzajemnie wsparcia, podzielić się uczuciami i doświadczeniami
związanymi z radzeniem sobie z napięciem, lękiem, złością,
bezradnością, a także by mogli rozmawiać o tym, jak wspierać
innych (w tym osoby z doświadczeniem uchodźczym), jednocześnie
dbając o siebie. W grupie wprowadzimy też elementy warsztatowe,
które pomogą uczestnikom i uczestniczkom lepiej radzić sobie ze
stresem, wzmacniać własną odporność psychiczną i troszczyć się o
innych. 

Grupa ma charakter półotwarty, co oznacza, że pracuje w
podobnym składzie przez cały cykl, choć można do niej dołączyć w
trakcie trwania cyklu, w miarę dostępności miejsc.



Cykl składa się z 7 spotkań, z których każde będzie mieć inny temat
przewodni. Na pierwszym spotkaniu będziemy zajmować się
poczuciem bezpieczeństwa. Na kolejnych porozmawiamy o sięganiu
po wsparcie i udzielaniu wsparcia, także w sytuacji kryzysowej;
rozpoznawaniu własnych potrzeb; uważności i kontakcie z samym
sobą, odbudowywaniu zasobów psychicznych. 

czwartki w godzinach 16:00 - 18:00, stacjonarnie na WZ UW

PROGRAM

WIELKOŚĆ GRUPY
10-14 osób

TERMIN

PROWADZĄCY

Aleksandra Wąsowska  - psycholog z doświadczeniem
terapeutycznym i trenerskim, badaczka organizacji

Paweł Kolczyński - trener umiejętności psychospołecznych,
coach, kulturoznawca i filolog



ZAPISY
Jeśli jesteś zainteresowany/a wzięciem udziału w spotkaniach,
wypełnij formularz korzystając z poniższego linka:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScc6zsNS_c59rHq7wSm
MRnBJZ50iA5eduPmyjI2GxWBxD_4qA/viewform?usp=sf_link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScc6zsNS_c59rHq7wSmMRnBJZ50iA5eduPmyjI2GxWBxD_4qA/viewform?usp=sf_link

