
 

 

 

CZY JUŻ SIĘ WYPALIŁEM/AM? WARSZTAT DO-
TYCZĄCY WYPALENIA ZAWODOWEGO I TECHNIK 
RADZENIA SOBIE Z TYM PROBLEMEM 

PROWADZENIE: Anna Ćwiklińska 

CZAS TRWANIA: 1 dzień  

TERMINY DO WYBORU: 22.08.2020 i 19.09.2020, godz. 9:00-17:00 

DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE: 

Zapraszam wszystkie osoby, którym choć raz przeszło przez myśl, że mają dość własnej pracy 
i czują się przemęczeni. Z warsztatu mogą skorzystać również ci, których bliscy czują się wy-
paleni, ale nie chcą nic zmieniać lub nie widzą nadziei na zmianę. 

OPIS: 

Wypalenie zawodowe (burnout) dotyka ponad 5% osób, w wieku najczęściej 40-59 lat, a obecnie 
ta granica się obniża, ponieważ na długotrwały stres narażeni są coraz młodsi pracownicy. 
Problem ten dotyczy dużej części zawodów pracujących bezpośrednio z innymi, tzn. nauczy-
cieli, lekarzy, pielęgniarek, pracowników społecznych, terapeutów i wielu innych profesjonal-
nych pomagaczy… Zazwyczaj zawodami z grupy ryzyka wypalania się są te osoby, które dużo 
z siebie dają, pracują dodatkowo za stosunkowo niskie wynagrodzenie, a pracy poświęcają się 
z ogromną pasją i zaangażowaniem. Czasami wypalenie przebiega w formie zaburzeń 



 

depresyjnych i nierozpoznane może powodować pogorszenie depresji. U innych osób może się 
wiązać z gorszym funkcjonowaniem fizycznym i chorobami somatycznymi. Jeśli jesteś w gru-
pie ryzyka, to szkolenie jest dla Ciebie. 

Szkolenie jest jednodniowym warsztatem grupowym. Uczestnicy będą pracować na własnych 
przykładach i będą omawiać swoje własne trudności. Dzięki temu uzyskają możliwość dia-
gnozy problemu oraz przepisy na poradzenie sobie z nim. 

PLAN SZKOLENIA: 

Podczas warsztatu będą poruszone następujące kwestie: 

• Co to jest wypalenie zawodowe? 
• Czy u mnie występują objawy wypalenia? 
• Jakie są sposoby na radzenie sobie z wypaleniem?  
• Jaka jest skuteczna profilaktyka wypalenia zawodowego? 

O OSOBIE PROWADZĄCEJ: 

Anna Ćwiklińska, psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, wykładowca akade-
micki 

Doświadczenie zdobywała w poradni psychologiczno-pedagogicznej, oddziale psychiatrycz-
nym całodobowym, oddziale dziennym psychiatrycznym, oddziale leczenia środowiskowego. 
Aktualnie pracuje w prywatnym gabinecie psychoterapii oraz prowadzi szkolenia z zakresu psy-
chopatologii i psychoterapii. Pracuje z dziećmi i młodzieżą oraz z dorosłymi. Specjalizuje się 
w terapii zaburzeń osobowości, zaburzeń lękowych i depresyjnych oraz zaburzeń somatyzacyj-
nych. Terapeutycznie zainteresowana III falą terapii poznawczo-behawioralnej, głównie ACT 
i Mindfulness oraz Compassion. Pracuje również terapią schematów. Jest członkiem Pol-
skiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Beha-
wioralnej. 

 


