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Ambulatorium Kliniczne przy Polskim Towarzystwie 

Psychotraumatologii w Gdańsku ul. Biskupia 4 zaprasza młodzież  

w wieku od 13 do 22 lat na warsztaty wspierające w trudnym okresie 

pandemii Covid – 19. 
 

Warsztaty te mają na celu zniwelować problemy natury psychicznej  

i emocjonalnej młodzieży, która jest szczególnie narażona na negatywne skutki 

pandemii, a co za tym idzie izolacji i zmieniających się warunków naszego 

życia. 

 

Jeśli jesteś rodzicem i zauważasz u swojego dziecka: 

- apatię 

- zmienne nastroje 

- brak chęci do kontaktów interpersonalnych 

- ucieczkę w świat wirtualny 

- brak lub wzrost apetytu 

- kłopoty ze snem 

- agresję, nerwowość 

zapoznaj się z poniższą ofertą. 

 

Warsztaty będą prowadzone w formie spotkań grupowych, w małych zespołach 

(do 8 osób), z utrzymaniem obostrzeń epidemiologicznych. W zajęciach mogą 

uczestniczyć tylko osoby zaszczepione (certyfikat covidowy) oraz osoby 

prowadzące będą również zaszczepione.  

 

 

Warsztaty podzielone są na 2 grupy wiekowe: 

1. Młodzież – 13 – 15 lat 

2. Młodzież – 16 – 22 lata Rekrutacja do projektu rozpoczyna się od 15.12. 

Obejmie ona  4 wstępne konsultacje z zainteresowanymi dziećmi i ich 

rodzicami. Koszt jednej konsultacji wynosi 150 złotych. 

Koszt warsztatów to opłata stała (miesięczna) 480 zł, za co tygodniowe 

spotkanie trwające 110 minut. Miejsce spotkań grupowych oraz konsultacji  

ul. Biskupia 4 (pierwsza kamienica po prawej stronie wchodząc na Biskupią 

Górkę  od strony Forum).   

Chętnych zapraszamy do kontaktu telefonicznego oraz mailowego. 
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Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę  pedagogów, 

psychologów i psychotraumatologów. Są to praktycy, którzy od lat pracują  

z dziećmi, przeżywającymi problemy natury psychicznej. 

 

Prowadzący: 

 

Grupa młodsza:  

 

1. Magdalena Niski - mgr. pedagogiki, psychotraumatolog w trakcie szklenia.  

W obszarze pomagania pracuje od 2003r , posiada wieloletnie doświadczenie  

w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w kryzysie, zagrożonymi 

wykluczeniem społecznym. Od 16 lat wspiera rodziców w budowaniu relacji  

z dziećmi, pokonywaniu trudności wychowawczych, jest realizatorem szkoleń 

min. Szkoły dla Rodziców, Treningów Umiejętności Społecznych. 

Kontakt: tel.601-681-601 

 

2. Bartek Gesek – pedagog, kurator zawodowy, psychoterapeuta 

psychodynamiczny w trakcie szkolenia w Instytucie Studiów 

Psychoanalitycznych im. H. Segal. Od nastu lat pracuje z młodzieżą i dziećmi 

przejawiającymi różnorodne kłopoty w zakresie umiejętności społecznych  

i emocjonalnych. W ramach współpracy z Polskim Towarzystwem 

Psychotraumatologii prowadzi praktykę prywatną.  

Kontakt: tel. 508-221-925 

 

Grupa starsza:  

 

3. Kinga Słowińska - mgr pedagogiki resocjalizacyjnej z pond dwudziestoletnim 

doświadczeniem zawodowym, mediator szkolny oraz edukator mediacji 

rówieśniczej, psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji. Kandydat 

Polskiego Towarzystwa Psychotraumatologii. Prowadzi pomoc 

psychoterapeutyczną w ramach gabinetu prywatnego w Gdańsku dla dorosłych, 

młodzieży i dzieci. Szkoli się i pracuje w nurcie psychoterapii 

psychodynamicznej z elementami pogłębionego rozumienia procesów traumy. 

Kontakt: gpip.ks@gmail.com   tel. +48 518/323-823 

 

mailto:gpip.ks@gmail.com
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4. Anna Wachowiak - magister pedagogiki z 12 letnim doświadczeniem w pracy 

z dziećmi i młodzieżą mocno straumatyzowaną oraz zagrożoną 

niedostosowaniem społecznym, a także borykającą się z różnymi schorzeniami 

natury psychicznej. Słuchaczka piątego roku szkolenia umożliwiającego 

uzyskanie certyfikatu psychotraumatologa. 

Kontakt: anna.banaszakk@gmail.com, tel. 534-938-902. 

 

5. Wsparcie merytoryczne ze strony Polskiego Towarzystwa 

Psychotraumatologii prowadzi Dorota Modrzyńska – prezes PTPt, psycholog, 

certyfikowany psychotraumatolog oraz psychoterapeuta psychoanalityczny. 

Superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz 

Polskiego Towarzystwa Psychotraumatologii.  
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