
OFERTA WARSZTATÓW I GRUP ROZWOJOWYCH 

 

PAŹDZIERNIK 2016 

 
 

1. WARSZTATY " Asertywność - czyli jak zadbać o samego siebie? " 
 
Cykl Warsztatów obejmuje pięć 2-godzinnych spotkań  
Liczba uczestników - do 10 osób  
Wiek uczestników - od 18 r. ż.  
Termin zostanie ustalony po zebraniu określonej grupy osób  
Całkowity koszt - 250 zł  
 
Dla kogo?  
 
Asertywność oznacza troskę o własne potrzeby i pragnienia. Umiejętność komunikowania 
innym naszych własnych przekonań, sądów i emocji jest niezbędna do równego traktowania 
siebie i innych. Każdy z nas ma prawo do swoich decyzji i poglądów. Brak asertywności wiąże 
się często z brakiem zrozumienia i konfliktami.  
 
Zapraszamy wszystkie osoby, które chcą nauczyć się mówić innym czego tak naprawdę 
chcą!  
 
Dzięki naszym warsztatom:  
- zdobędziesz nowe umiejętności komunikacyjne  
- nauczysz się w jaki sposób wyrażać siebie i swoje potrzeby  
- uwolnisz się od poczucia winy towarzyszącego nieprawidłowej komunikacji  
- nauczysz się jak porozumiewać się z szacunkiem w sytuacji konfliktu  
- dowiesz się jak żyć w zgodzie ze swoimi oczekiwaniami  
- lepiej zrozumiesz siebie i innych  
 
zapisy pod nr telefonu: 796-575-431  
lub mailowo: strefazmian@gmail.com 
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2. WARSZTATY "Stres pod kontrolą"                                                                    
 

Cykl Warsztatów obejmuje pięć 2-godzinnych spotkań  
Liczba uczestników - do 10 osób  
Wiek uczestników - od 18 r. ż.  
Termin zostanie ustalony po zebraniu określonej grupy osób 
Całkowity koszt - 250 zł 
 
Dla kogo? 
 
Dla osób doświadczających silnego stresu w życiu prywatnym lub zawodowym, chcących 
uzyskać wskazówki, jak sobie z nim radzić w proaktywny sposób.  
Nie jest przecież tajemnicą, że nadmierne napięcie wpływa niekorzystnie na efektywność 
naszych działań zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. 
 
Zapraszamy wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoje umiejętności interpersonalne i 
poprawić swoje codzienne funkcjonowanie. 
 
Dzięki naszym warsztatom: 
- nauczysz się technik radzenia sobie ze stresem i zdobędziesz wiedzę jak je wykorzystywać w 
życiu codziennym  
- zwiększysz świadomość i kontrolę swojego ciała  
- wzrośnie Twoje poczucie własnej skuteczności - stworzysz swój indywidualny plan działania 
w sytuacji stresogennej  
- nauczysz się, czym jest prawdziwy wypoczynek 
 
Proponujemy Państwu praktyczne rozwiązania i wskazówki. W trakcie spotkań poznają 
Państwo techniki relaksacyjne i oddechowe i przekonają się, że stres może być naszym 
sprzymierzeńcem : ) 
 
zapisy pod nr telefonu: 796-575-431  
lub mailowo: strefazmian@gmail.com 
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3. WARSZTATY "Jak pokonać nieśmiałość?" 
 
Cykl Warsztatów obejmuje pięć 2-godzinnych spotkań  
Liczba uczestników - do 10 osób  
Wiek uczestników - od 18 r. ż.  
Termin zostanie ustalony po zebraniu określonej grupy osób  
Całkowity koszt - 250 zł  
 
Dla kogo?  
 
Czujesz napięcie, gdy masz porozmawiać z nieznaną osobą? Nie potrafisz wypowiedzieć się 
na forum? Boisz się negatywnej oceny innych osób?  
 
A może po prostu chciałbyś/łabyś poprawić swoje umiejętności komunikacyjne i nawiązać 
nowe znajomości?  
 
Jeśli tak - te warsztaty są właśnie dla Ciebie!  
 
Dzięki naszym warsztatom:  
- zaakceptujesz i poznasz swoją nieśmiałość  
- zmierzysz się ze swoimi obawami i lękami  
- otworzysz się na nowe znajomości  
- precyzyjnie określisz swoje mocne strony  
- wzrośnie Twoje poczucie własnej wartości i nabierzesz nowej energii do działania  
 
zapisy pod nr telefonu: 796-575-431  
lub mailowo: strefazmian@gmail.com 
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OTWARTA GRUPA ROZWOJOWA " Jak wzmocnić poczucie własnej wartości?"  
 

Dla kogo?  
 
Osoby z wysoką samooceną lepiej radzą sobie w trudnych sytuacjach i cechują się 
optymistycznym nastawieniem do życia. Mają także łatwość w nawiązywaniu relacji z innymi 
ludźmi i osiągają sukcesy w życiu zawodowym i osobistym.  
 
Zapraszamy wszystkie osoby, które chcą popracować nad podwyższeniem poczucia 
własnej wartości, a tym samym ułatwić sobie życie!  
 
Planujemy otwarcie 2 grup  
- dla młodzieży od 13 do 18 r. ż.  
- dla osób powyżej 18 r. ż.  
 
Dzięki uczestnictwu w grupie :  
- poznasz sposoby na podniesienie poczucia własnej wartości  
- poznasz swoje mocne strony i dowiesz się jak je rozwijać  
- nauczysz się jak akceptować siebie ze swoimi wadami i zaletami  
- dowiesz się jak pozbyć się negatywnych przekonań dotyczących ciała i duszy  
- zobaczysz jakie korzyści daje spojrzenie na siebie z innej perspektywy  
 
Ilość spotkań grupy będzie dostosowana do potrzeb uczestników  
Terminy spotkań zostaną ustalone po zebraniu odpowiedniej grupy osób  
Koszt uczestnictwa w grupie 50 zł za 1,5 - godzinne spotkanie  
 
zapisy pod nr telefonu: 796-575-431  
lub mailowo: strefazmian@gmail.com 
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BEZPŁATNY WARSZTAT EDUKACYJNY DLA MŁODZIEŻY "Kolekcjoner"  
 
Dla kogo?  
 
Warsztat kierowany jest do młodzieży ze szkół gimnazjalnych oraz szkół średnich, o której 
wiadomo, iż eksperymentowała z substancjami psychoaktywnymi - głównie z dopalaczami i 
alkoholem.  
 
Cele warsztatu:  
- skonfrontowanie fałszywych przekonań dotyczących substancji psychoaktywnych z 
rzeczywistością  
- nabycie wiedzy dotyczącej negatywnych skutków zażywania dopalaczy i alkoholu, zarówno 
fizjologicznych, jak i psychologicznych  
- zrozumienie czym jest uzależnienie  
 
Czas trwania:  
Cykl obejmuje 6 cotygodniowych 2-godzinnych spotkań 
Termin warsztatu zostanie ustalony po zebraniu odpowiedniej grupy osób  
 
Zajęcia będą odbywały się w sposób aktywizujący młodych ludzi, m.in. poprzez techniki 
psychodramy i wspólnej dyskusji.  
 
zapisy pod nr telefonu: 796-575-431  
lub mailowo: strefazmian@gmail.com  
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