
DWOJE DO POPRAWKI? 

- warsztaty terapeutyczne dla par 

Bliskie relacje są ważne i piękne, ale mogą być  trudne… 

 

„On nigdy mnie nie słucha…” 

„Ona znowu się czepia…” 

Jak często masz takie myśli? Proponujemy, byście zatrzymali się na chwilę i przyjrzeli temu,  

w jaki sposób porozumiewacie się ze sobą – co Wam pomaga, a co powoli staje się nie do 

zniesienia. Spotkania terapeutyczne są szansą, by przyjrzeć się relacjom i je umocnić. 

Zobaczcie, co daje Wam najwięcej siły, skąd płynie Wasza miłość? Co jest w Was tak 

wyjątkowego, że jesteście sobie tak bliscy, a jednocześnie – dlaczego czasami tak trudno być 

razem? 

Zapraszamy pary do wspólnej terapeutycznej pracy nad relacją. 

 

Dla kogo? 

Warsztaty są przeznaczone dla par małżeńskich lub w związkach nieformalnych, które doświadczają 

umiarkowanych trudności w relacjach.  

Jak to będzie wyglądało? 

Warsztaty obejmują cykl 8 spotkań po 2 godziny (z uwagi na rodzaj zajęć konieczny jest udział obu 

osób z pary w każdym spotkaniu.). Udział w cyklu spotkań grupowych poprzedza indywidualna 

konsultacja dla każdej z par. Grupa będzie liczyć 5-8 par. 

Kiedy? 

Cykl spotkań terapeutycznych rozpoczniemy po zebraniu się grupy (planowany termin – wrzesień 

2016r.). Spotkania będą odbywać się średnio 2 razy w miesiącu – w piątki w godz. 17:30-19:30. 

Gdzie? 

Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej, Gdańsk ul. Racławicka 17 

Jak można się zapisać? 

Rejestracja telefoniczna pod nr tel(58) 347 89 30. 

PROWADZĄCE 

Grażyna Brzezińska – psycholog, ukończyła szkolenia z zakresu terapii par i małżeństw oraz mediacji 

rodzinnych, obecnie w trakcie kursu psychoterapeutycznego. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje 

prowadzenie konsultacji psychologicznych, interwencji kryzysowej, psychoterapii, a także szkoleń i warsztatów 

grupowych oraz zajęć psychoedukacyjnych.  

Joanna Kiedrowicz – psycholog. ukończyła szkolenie z psychotraumatologii specjalistycznej, obecnie w trakcie 

studium psychoterapii integratywnej. Prowadzi konsultacje oraz psychoterapię dorosłych i młodzieży. Jest także 

doradcą rodzinnym, pracuje z narzeczonymi i małżeństwami w poradni rodzinnej, współprowadzi warsztaty               

i rekolekcje kierowane do par.  


