
Akcja społeczna

WROCŁAWSKICH TERAPEUTÓW
PSYCHOANALITYCZNYCH
„DNI WALKI Z DEPRESJĄ”

Celem  akcji  jest  możliwe  jak  najszersze
informowanie o specyfice zaburzeń depresyjnych  zarówno  wśród  specjalistów  jak  i  u  osób
zaciekawionych tą problematyką. Proponujemy spotkania dla specjalistów, którzy pracując w sektorze
zdrowia spotykają się z depresją oraz bezpłatne konsultacje dla osób, które z różnych powodów czują, że
być może problem ten dotyczy ich również, czy to osobiście, czy to w przypadku kogoś bliskiego. W akcję
zaangażowanych jest pięciu psychoterapeutów psychoanalitycznych.

Program:

1. Bezpłatne konsultacje  psychoterapeutyczne: 23-27.02.2015 (na konsultacje można się umówić 

indywidualnie z wybranym psychoterapeutą, dzwoniąc pod podany numer)

2. Panel dyskusyjny  psychiatryczno - psychoterapeutyczny budujący rozumienie i współpracę w ramach 

pomocy osobom z depresją.

3.  Warsztaty - seminaria z lekarzami różnych dyscyplin dotyczące zagadnień kontaktu z osobą depresyjną. 

4. Wykład Urszuli Wach (Mróz) : " Kiedy niemoc i przygnębienie zaczynają królować w naszym życiu - 

czyli natura depresji": 25.02.2015, godz. 18:30, Dolnośląska Biblioteka Publiczna, ul. Rynek 58

5. Warsztaty dla młodzieży o naturze depresji.

Więcej informacji na stronach: 

http://depresjawroclaw.wix.com/informacje oraz  https://www.facebook.com/wroclawdepresja

Akcja pod pod patronatem:

                 

http://depresjawroclaw.wix.com/informacje
https://www.facebook.com/wroclawdepresja


Psychoterapeuci:

Olga Jabłońska 

Jestem  psychoterapeutką  psychoanalityczną,  absolwentką  Studium  Psychoterapii

Analitycznej  w  Warszawie  i  członkiem  nadzwyczajnym  Polskiego  Towarzystwa

Psychoterapii  Psychoanalitycznej.  Oferuję  indywidualną  terapię  dla  osób  dorosłych  i

młodzieży.  Pracuję  zgodnie  ze  standardami  PTPP.  Zmierzam do  certyfikatu  uznanego

przez Europejską Federację Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Tel. 502 449 230 

Edyta Karolczyk            

Jestem psychoterapeutką psychoanalityczną. Obecnie jestem w trakcie zdobywania certyfikatu psychoterapeuty psychoanalitycznego

zgodnego  ze  standardami  Europejskiej  Federacji  Psychoterapii  Psychoanalitycznej.  Ukończyłam  Krakowskie  Centrum

Psychodynamiczne.  Swoją  wiedzę  pogłębiam  w  Studium  Psychoterapii  Psychoanalitycznej  w  Poznaniu.  Należę  do  Polskiego

Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Własną pracę poddaję stałej superwizji, kierując się standardami etycznymi PTPP. Od

wielu  lat  specjalizuję  się  w  terapii  osób  dorosłych  i  młodzieży.  Pracuję  również  z  parami.

Tel. 603 759 073

Dorota Komuda Augustyn

Jestem psychoterapeutą psychoanalitycznym oraz członkiem nadzwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej

i certyfikowanym psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od 20 lat prowadzę różne formy psychoterapii i pomocy

psychologicznej w państwowych placówkach zdrowia i prywatnym gabinecie. 

tel. 501275560 

Jacek Mądry

Jestem psychologiem oraz  psychoterapeutą  psychoanalitycznym.  Ukończyłem studia  magisterskie  z  psychologii  na  Uniwersytecie

Jagiellońskim.  Obecnie  kończę  szkolenie  z  zakresu  psychoterapii  psychoanalitycznej  w  Studium  Psychoterapii  Analitycznej  w

Warszawie.  Jestem  członkiem  nadzwyczajnym  Polskiego  Towarzystwa  Psychoterapii  Psychoanalitycznej.  Swoją  pracę  poddaję

regularnej, cotygodniowej superwizji u certyfikowanych superwizorów PTPP.  

Tel. 696 264 530

Urszula Wach (Mróz)                                                                                                         

Jestem  psychologiem,  psychoterapeutą  i  członkiem  nadzwyczajnym  Polskiego  Towarzystwa  Psychoterapii  Psychoanalitycznej.

Ukończyłam szkołę psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Obecnie kontynuuję naukę w

Studium  Psychoterapii  Psychoanalitycznej  oraz  Szkole  Psychoterapii  Psychoanalitycznej  Dzieci  i  Młodzieży.  Doświadczenie

psychoterapeutyczne  zdobywałam pracując  w Dziennym Ośrodku  Psychiatrii  i  Zaburzeń  Mowy dla  Dzieci  i  Młodzieży,  Ośrodku

Interwencji Kryzysowej, Poradni Rodzinnej oraz gabinecie prywatnym. Uczestniczę w stałej  indywidualnej superwizji  analitycznej.

Tel. 509 735 634 

Angelika Wojciechowska Witek

Jestem psychoterapeutką  psychoanalityczną.  Posiadam   dziesięcioletnie  doświadczenie  w pracy terapeutycznej.Prowadzę  psychoterapię

indywidualną osób dorosłych i młodzieży.Pracuję z kobietami w okresie okołoporodowym (depresja poporodowa).Ukończyłam kilkuletni

cykl szkoleniowy z zakresu psychoterapii Gestalt , kończę czteroletnie szkolenie w  Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej w Poznaniu.

Pracuję pod stałą superwizją certyfikowanych terapeutów szkoleniowych Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Analitycznej. 

Tel. 795 058 222
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