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Oferta szkolenia dla psychoterapeutów. 

Metoda leczenia zaburzeń afektywnych u osób, które doświadczyły 

traumy w dzieciństwie. 

W trakcie prawie 25-letniej praktyki psychoterapeutycznej Piotr Domaradzki wypracował 

autorska metodę leczenia osób z zaburzeniami afektywnymi integrująca techniki pracy Gestalt, CBT, 

terapii Systemowej i Ericsonowskiej spajając je analityczną konceptualizacją. Oferowane szkolenie 

jest pierwszym etapem w projekcie, którego celem jest powstanie podręcznika dla psychoterapeutów. 

Zabiegając o wysoki poziom szkolenia Piotr Domaradzki zwrócił się o  nadzór merytoryczny do 

swojego superwizora dr hab.n.med. Jarosława Bahrij profesora Państwowej Wyższej Szkoły 

Medycznej w Opolu. (http://www.jaroslawbahrij.pl/) 

 

Cele szkolenia: 

1. Poznanie przez uczestników pięcioetapowej metody leczenia zaburzeń afektywnych. 

2. Zwiększenie skuteczności i trwałości oddziaływań psychoterapeutycznych 

uczestników szkolenia. 

3. Nabycie umiejętności przez uczestników stosowania w metodzie własnych narzędzi i 

technik terapeutycznych. 

 

Forma szkolenia: 

 Szkolenie dla grupy nie większej niż 18 osób, realizowane w sześciu modułach po 10 godzin 

lekcyjnych każde. Szkolenia odbywać się będą raz w miesiącu w terminach wskazanych niżej. 

Szkolenie będzie realizowane metodami warsztatowymi, bazując na doświadczeniach  

psychoterapeutów. Nowe treści będą wprowadzane metodą wykładu dialogowego wspieranego 

prezentacją. Każdy uczestnik otrzyma skrypt dotyczący danego modułu szkolenia. Po każdym 

module uczestnicy będą zobligowani do prowadzenia co najmniej jednego pacjenta uczoną metodą. 

Na następnym module szkoleniowym zostaną omówione trudności jakie spotkały uczestników w 

trakcie wdrażania poznawanej metody leczenia. Prowadzący zapewnia wsparcie superwizyjne dla 

prowadzonych przez uczestników szkolenia przypadków. 

Po zakończeniu szkolenia zainteresowani uczestnicy będą mogli kontynuować odpłatne dalsze 

superwizje.  

 

Tematyka szkolenia: 

Moduł I:  

• Integracja uczestników szkolenia, zawarcie kontraktu. 

• Ogólne założenia przyczyn braku efektywności w leczeniu zaburzeń afektywnych u 

osób po doświadczeniach traumatycznych w dzieciństwie. 
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• Metoda pięcioetapowa jako odpowiedź na potrzeby osób głęboko zranionych. 

• Prezentacja pierwszego etapu i stosowanych w nim technik, oraz możliwości 

zastosowania innych technik. 

• Trening umiejętności. 

• Konwersatorium  

Moduły II, III, IV, V: 

• Superwizja realizowanej przez uczestników praktyki stosowania uczonego wcześniej 

modułu. Dzielenie się dobrymi praktykami przez uczestników szkolenia. 

• Prezentacja kolejnego etapu w metodzie  

• Trening umiejętności. 

• Konwersatorium 

Moduł VI: 

• Superwizja realizowanej przez uczestników praktyki stosowania uczonego wcześniej 

modułu. Dzielenie się dobrymi praktykami przez uczestników szkolenia. 

• Stosowanie własnych technik i narzędzi w poznanej metodzie leczenia, inspirowanie 

rozwoju autorskich modyfikacji metody przez uczestników szkolenia. 

• Konwersatorium   

Adresaci szkolenia: superwizorzy, psychoterapeuci z certyfikatem lub w trakcie szkolenia 

posiadający bogate doświadczenie kliniczne. Osoby, które w trakcie szkolenia będą mieć 

zapewnianego co najmniej jednego klienta z zaburzeniami afektywnymi, który doświadczył traumy 

lub zaniedbania w dzieciństwie. 

Miejsce szkolenia: Centrum Leczenia Nerwic i Innych Zaburzeń Psychicznych, ul Wąska 23, 43-

502 Czechowice- Dziedzice. 

Terminy: w roku 2019: 9.XI; 7.XII; w roku 2020: 18.I; 15.II;14.III; 25.IV 

Szkolenie odbywać się będzie w godzinach od 930 do 18 

Cena: 2400zł, możliwość uiszczenia opłaty w ratach po 400zł przed każdym 

modułem. 

Zgłoszenia i informacje dodatkowe: Aleksandra Bartoszek 32 214 3000 od poniedziałku 

do czwartku. 

Liczba miejsc ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń, jednak pierwszeństwo mają osoby z 

większym stażem klinicznym. Zgłoszenie zostaje zarejestrowane po uzyskaniu od uczestnika 

podpisanej karty zgłoszenia, przesłanej pocztą lub droga elektroniczną na adres: 

biuro@psychoterapia-domaradzki.pl ; Centrum psychoedukacji i terapii ul Wąska 23 43-502 

Czechowice- Dziedzice 
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