
„Komunikacja w rodzinie – metody pracy z rodziną/parą, w której istnieje problem 
uzależnień”  
 

Termin szkolenia*/terminy szkoleń* 
 

I szkolenie: 8-10 listopada 2021 r. 
II szkolenie: 17-19 listopada 2021 r. 

Terminy poszczególnych zajęć - sesji  
(jeśli dotyczy) 

I szkolenie: 8-10 listopada 2021 r. 
II szkolenie: 17-19 listopada 2021 r. 

 
Godziny 
zajęć              
(od – do) 

 
Bloki zajęć 
Tematyka szczegółowa 

 
Metody 
realizacji(wykłady, 
warsztaty, inne) 

 
Liczba 
godzin 

 
Imię i nazwisko 
trenera 

Dzień I 

8:00-9:30 1. Rodzina z problemem 
alkoholowym  
   i współuzależnienie 
2. Syndrom DDA  
– pomoc psychologiczna: 
   - terapia indywidualna 
   - terapia  
- pomoc prawna 

wykład 2 Marta Michalska 
Teresa Wagner-
Tomaszewska 

9:30-9:45 Przerwa  

9:45-11:15 3. Metody pracy z osobami 
uzależnionymi lub pijącymi 
szkodliwie  
4. Metody pracy z dorosłymi 
członkami rodzin osób pijących 
szkodliwie lub uzależnionych 
5. Podmiotowość w pracy z 
osobami z rodzin, w których 
istnieje problem alkoholowy – 
praktyczne przedstawienie 
podmiotowości 

warsztat 2 Marta Michalska 
Teresa Wagner-
Tomaszewska 

11:15-11:45 Przerwa  

11:45-13:15 6. Praktyczne podejście do 
omawianych zagadnień 
    - projekcja filmu „Korkociąg” 
    - ćwiczenia warsztatowe     

warsztat 2 Marta Michalska 
Teresa Wagner-
Tomaszewska 

Dzień II 

8:00-8:45 1. Rodzina pochodzenia a relacje w 
dorosłym związku 
2. Rodzaje więzi  
3. Znaczenie więzi w życiu 
człowieka 

wykład 1 Marta Michalska 
Teresa Wagner-
Tomaszewska 

8:45-9:30 4. Rola więzi rodzic – dziecko 
    - praktyczne podejście do 
omawianych zagadnień  – praca na 

warsztat 1 Marta Michalska 
Teresa Wagner-
Tomaszewska 



przykładzie – Uczestnicy  
      analizują sytuację dziecka pod 
kątem więzi z rodzicami 

9:30-9:45 Przerwa  

9:45-11:15 4. Problemy i ich charakterystyka 
5. Konstruktywne sposoby  
   rozwiązywania problemów  
6. Rodzaje problemów w rodzinie – 
praktyczne podejście do 
omawianych zagadnień – dyskusja 

warsztat 2 Marta Michalska 
Teresa Wagner-
Tomaszewska 

11:15-11:45 Przerwa  
11:45-13:15 7. Konflikty w rodzinie 

8. Sposoby radzenia sobie z 
trudnościami życiowymi w 
rodzinach z problemami 
9. Praktyczne podejście do  
    omawianych zagadnień: 
    - triada „sprawca, ofiara, 
wybawca”  
    - diagram granic w relacji, 
toksyczne  
       relacje – przykłady 
    - narzędzia pracy z rodziną/parą: 
    - TSR 
    - DM 
    - genogram 

warsztat 2 Marta Michalska 
Teresa Wagner-
Tomaszewska  

Dzień III 
8:00-9:30 1. Praca nad własnymi wzorcami  

    w relacjach  
2. Skrypty rodzinne, wzorce, 
modele, przekonania - praktyczne 
podejście do omawianych 
zagadnień – projekcja filmu „Błędy 
w wychowaniu” 
3. Rola procesu inkulturacji  w 
prezentowaniu zachowań w 
rodzinie 

warsztat 2 Marta Michalska 
Teresa Wagner-
Tomaszewska  

9:30-9:45 Przerwa 

9:45-11:15 4. Co to jest kryzys – analiza 
przypadku 
5. Co to jest interwencja kryzysowa 
6. Założenia i metody udzielania  
    pomocy: 
    - rodzaje wsparcia 
    - sposoby wsparcie 
    - instytucje niosące pomoc 

warsztat 2 Marta Michalska 
Teresa Wagner-
Tomaszewska  

11:15-11:45 Przerwa  



11:45-13:15 7. Komunikacja: 
    - zasady poprawnej komunikacji 
8. Komunikacja w rodzinie 
    - jak uzdrowić niewłaściwą 
komunikację w rodzinie 
9. Praktyczne podejście do 
omawianego  zagadnienia: 
    - ćwiczenie warsztatowe  
    - projekcja filmu „Jak rozmawiać  
      z osobą współuzależnioną” 

warsztat 2 Marta Michalska 
Teresa Wagner-
Tomaszewska  

 
 


