
 

 

Długoterminowa grupa terapeutyczna dla młodzieży 

 

 
Informujemy, że trwa nabór do długoterminowej grupy terapeutycznej dla młodzieży. 

 

Dla kogo? 

Oferta skierowana jest do młodzieży w wieku 15-19 lat, zamieszkałej lub uczącej się w Gdańsku. 

Zapraszamy osoby, które doświadczają trudności w relacjach interpersonalnych; z trudem adaptują się 

do nowych sytuacji; doświadczają silnego lęku; przeżywają problemy, z którymi nie potrafią sobie 

same poradzić; chcą lepiej rozumieć siebie i rozwinąć swój potencjał. 

Z uwagi na pomyślny przebieg procesu grupowego na zajęciach nie mogą pracować razem młodzi 

ludzie, którzy są rodzeństwem, prywatnie się znają lub chodzą do tej samej klasy. 
 

Udział w grupie terapeutycznej poprzedzają konsultacje z kandydatem i jego opiekunami. 

 

Terminy spotkań 

Planowany czas trwania grupy: październik 2015 r. – czerwiec 2016 r. (z możliwością kontynuacji) 

Spotkania będą odbywały się w środy w godz. 17.15- 18.45 

 

Miejsce spotkań 

Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży, ul. Racławicka 17 

Rejestracja pod nr tel.: 58 347 89 30. 

 

Dlaczego psychoterapia grupowa? 

 

Dorastanie to okres pełen sprzeczności i konfliktów, którym mogą towarzyszyć trudne emocje i 

poczucie osamotnienia. Możliwość przyglądania się doświadczanym stanom i otwartego badania 

różnorodnych problemów związanych z własnym rozwojem na tym etapie życia w grupie rówieśniczej 

z towarzyszeniem terapeutów może przynieść wiele korzyści. 

Terapia grupowa jest uznawana za bardzo skuteczną i użyteczną formę psychoterapii, w której 

wsparcie społeczne i uczenie się o relacjach interpersonalnych są ważnymi celami leczenia. Chociaż 

jest na ogół bardzo wspierająca, niekiedy może być ona źródłem stresu, jak każda inna metoda terapii. 

 

Niektóre cele terapii grupowej: 

- otrzymanie oraz udzielenie wsparcia; 

- lepsze zrozumienie własnego stylu budowania relacji; 

- poprawa relacji interpersonalnych i komunikacji; 

- możliwość doświadczania nowych sposobów budowania relacji i przezwyciężania trudności w      

bezpiecznym środowisku; 

- szczere i bezpośrednie wypowiadanie się o uczuciach; 

- uzyskanie większej pewności siebie, lepszego obrazu własnej osoby i wyższej samooceny; 

- przeżycie osobistej zmiany w grupie z nadzieją na przeniesienie nabytych umiejętności  do swojego 

codziennego życia. 

 

Prowadzące: 

Anna Franzl – psycholog, absolwentka podyplomowego Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej, 

od 15 lat  zajmuje się psychoterapią długoterminową młodzieży i osób dorosłych. 

Joanna Kiedrowicz – psycholog, ukończyła Studium Psychotraumatologii oparte na myśli 

psychoanalitycznej, w trakcie szkolenia z psychoterapii w nurcie integratywnym, od 5 lat prowadzi 

konsultacje i psychoterapię młodzieży i dorosłych.  

 


