
 

 

 

ACTYWNIE Z DEPRESJĄ. JAK ACTYWNIE I ZE 
WSPÓŁCZUCIEM POMAGAĆ OSOBOM POGRĄŻONYM 
W DEPRESJI. WARSZTAT TERAPEUTYCZNY 

PROWADZENIE: dr Konrad Ambroziak 

CZAS TRWANIA: 2 dni (2 x 10 godz. warsztatowych) 

TERMIN: 03-04.10.2020, godz. 9:00-17:00 

MAKSYMALNA LICZBA UCZESTNIKÓW: 22 osoby 

DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE: 

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów, psychologów, pedagogów i osób zainteresowa-
nych tematyką. 

OPIS: 

W trakcie warsztatu postaramy się wyjść poza tradycyjne podejście leczenia depresji w para-
dygmacie poznawczo-behawioralnym. Skupimy się na empatycznym rozumieniu świata osób 
pogrążonych w depresji, zastanowimy się nad sposobami ułatwiającymi akceptację nieprzy-
jemnych doznań i przeżyć. Nauczymy się, jak rozwijać umiejętności samokojenia i współczucia 
samemu sobie. W trakcie szkolenia będę odwoływał się do koncepcji zaburzeń nastroju 



 

zaproponowanych przez terapię akceptacji i zaangażowania oraz terapię skoncentrowaną na 
współczuciu.  

PLAN SZKOLENIA: 

W trakcie warsztatu zapoznamy się z: 

1. Charakterystyką depresji (w tym depresji nastoletniej); 
2. Wpływem działania na nastrój – czyli technikami aktywizacji behawioralnej (w rozumie-

niu kontekstualnych nauk o zachowaniu); 
3. Akceptacją nieprzyjemnych doznań; 
4. Współczującą pracą z wewnętrznym krytykiem; 
5. Koncepcją Hanka Robba przedstawioną na Virtual ACBC 2020 (zastanowimy się nad tym, 

jak smutek prowadzi do słusznego gniewu oraz czym jest wybaczenie i pojednanie); 
6. Budowaniem współczującego podejścia do samego siebie. 

Warsztat będzie prowadzony aktywizującymy technikami. Uczestnicy będą pracowali na wła-
snym materiale. Każdy uczestnik i uczestniczka będzie miał/a możliwość osobistego doświad-
czenia technik terapii akceptacji i zaangażowania oraz uważności. 

O PROWADZĄCYM: 

Konrad Ambroziak jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie filozofii, terapeutą poznaw-
czo-behawioralnym, superwizorem terapii poznawczo-behawioralnej, terapeutą motywującym, 
superwizorem i trenerem Dialogu Motywującego, terapeutą ACT, członkiem Polskiego Towarzy-
stwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej i Polskiego Towarzystwa Dialogu Motywującego oraz 
Stowarzyszenia ACBS Polska. 

Pracuje z nastolatkami, młodymi dorosłymi i osobami dorosłymi. Jest autorem artykułów i ksią-
żek dotyczących terapii poznawczo-behawioralnej oraz problemów etycznych i społecznych. 

Obecnie zafascynowany III falą terapii behawioralnych, filozofią starożytną Grecji i buddy-
zmem.  

 


