
Agenda BLOK PRZYGOTOWUJĄCY DO WARSZTATÓW

9:00 – 9:30

9:30 – 10:30

10:30 – 10:40

10:40 – 11:15

11:15 – 11:30

Po co? Dr Jacek Kurzępa, Zofia Dzik

Relacje i emocje w rodzinie - ujęcie systemowe, Iwona Piwowarczyk

Przerwa kawowa

Kryzysy rozwojowe, Anna Gierałtowska

Autoprezentacja osób prowadzących warsztaty

BLOK WARSZTATOWY I

Warsztaty 1 Warsztaty 2 Warsztaty 3 Warsztaty 4

11:40 -

13:40 

Czy Twój

nastolatek Cię 

potrzebuje?

Kryzys w  

rodzinie w 
okresie 

dojrzewania 

dziecka

Dr Barbara 

Smolińska,
Wojciech

Sulimierski

Sposób na 

autorytet w 

wychowaniu 

Ks. Dr  Jarosław

Szymczak

Budowanie 

relacji 

z dziećmi 

w związkach po 

rozwodzie 
Karolina Budzik, 

Agata Jarzyna

Dlaczego dzieci 

bywają 

agresywne?  

Iwona 

Piwowarczyk

BLOK WARSZTATOWY II

Warsztaty 1 Warsztaty 2 Warsztaty 3 Warsztaty 4

14:40-

16:40

Sukces w pracy 

= sukces w 

rodzinie – nie 

tylko slogan…

Zbigniew Korba

Moje dziecko 

ciągle przesiaduje 

przed 

komputerem -

uzależnienia 
dzieci i młodzieży 

Dr n.med. Anita 

Młodożeniec,

Dr n.med. Tomasz 

Srebnicki

Jak być ojcem 

w XXI wieku? 

Biznes plan 

ojca

Dr Dariusz 
Cupiał,

Michał Wroński

Powtórzenie 

bloku o 

największej 

liczbie zgłoszeń

13:40-14:40 Lunch

16:40-17:10 Dalsze kroki

Fundacja Humanites – Sztuka Wychowania  zaprasza na:

I Konferencję/Warsztaty dla Liderów Biznesu
25 listopada 2010 
Warszawa,

Centrum Konferencyjne Zielna

Ul. Zielna 37

Sukces w 
Pracy

Sukces w 
Rodzinie?

„Przyszłość będzie

szczodra jedynie wtedy, 

kiedy wszystko 

ofiarujesz 

teraźniejszości”

Albert Camus

Pierwsza Konferencja/
Warsztaty dla liderów biznesu 

poświęcona relacjom w rodzinie 
i kształtowaniu młodego 

pokolenia liderów wartości

Tak jak na co dzień w pracy 
zarządzamy, uczymy się i 

korzystamy z ekspertów – tak i 
w obszarach życia prywatnego 
warto zastosować podobne 

podejście…

Praca i rodzina to naczynia 
połączone

Najwyższy czas na 
odczarowanie tematu wagi 
rodziny jako jednej z głównych 

wartości i otwartą dyskusję nie 
tylko o wyzwaniach w obszarze 

ekonomicznym…

Więcej informacji :

Fundacja Humanites –

Sztuka Wychowania

Tel. 660 45 90 56,

Tel. 504 144 784

E-mail: info@humanites.pl

Są rzeczy, których nie możesz zdelegować … 



Przybliżenie tematów:

Wybierz 
jeden temat

Wybierz 
jeden temat 

Kryzysy rozwojowe
- funkcja kryzysu w tworzeniu się osobowości człowieka i    

tożsamości rodziny;

- kryzysy rozwojowe pojawiające się w życiu każdego 
człowieka,  fazy rozwoju rodziny;

- konsekwencje „złego” rozwiązania naturalnych kryzysów.

Czy Twój nastolatek Cię potrzebuje? Kryzys 
w rodzinie w okresie dojrzewania dziecka
- kto to jest nastolatek: potrzeby, uczucia, 

typowe postawy;
- droga do dojrzałości poprzez bunt okresu 

nastoletniego (przyczyny i niebezpieczeństwa 
braku buntu);

- reakcje emocjonalne rodziców wobec 

dorastającej młodzieży;
- stawianie granic, wspólne rozwiązywanie 

problemów;
- współpraca - wyzwania rodzicielskie.

Dlaczego dzieci bywają agresywne?
- funkcja agresji jako komunikatu w relacjach 

międzyludzkich

- przekazy rodziny przyzwalające lub 
zakazujące okazywania agresji

- jak zrozumieć i przyjąć złość dziecka – rola 
rodzica w rozumieniu i opanowaniu agresji 

Relacje i emocje w rodzinie – ujęcie systemowe 
- podstawowe pojęcia teorii systemów;
- rodzina jako szczególny rodzaj systemu;

- funkcje rodziny;
- zdolność do adaptacji, więzi i komunikacja – barometry 

funkcjonowania rodziny.

Moje dziecko ciągle przesiaduje przed 
komputerem – uzależnienia dzieci i 
młodzieży

- nowe formy i postacie uzależnień (internet, 
gry komputerowe, portale społecznościowe);

- poważne zagrożenia jakie mogą wiązać się 
z informacjami znalezionymi w sieci – nie 
tylko w kontekście nadużyć seksualnych;

- dlaczego wirtualny świat staje się dla 
dziecka bardziej atrakcyjny niż 

rzeczywistość?
- praktyczne podejście - jak promować 

ciekawość świata i zmianę postawy?

Jak być ojcem w XXI wieku? Budowanie 
biznes-planu ojca –
Kluczowe wyzwania i dobre praktyki ojców 

(dzieci w wieku szkolnym)
- fakty (ojcostwo wczoraj i dziś - zmiany 

społeczne i kulturowe; unikalny wpływ ojca 
na życie dziecka - dlaczego „tata to nie jest 
to samo co mama”?

- bariery – identyfikowanie kluczowych 
przeszkód na drodze kariery efektywnego 

ojca;
- identyfikowanie kosztów zaniechania pracy 

wychowawczej ojca z dzieckiem; dlaczego 

wspierać tatę-pracownika?
- jakie są koszty dla firmy wdrożenia lub 

zaniechania rozwiązań work - life  balance?
- Sekrety efektywnych ojców – wyniki badań 

dr Kena Canfielda

Sposób na autorytet w wychowaniu
- wpływ hierarchii wartości osobistych i 

naszych bliskich na rozwój relacji rodzinnych; 

- różnice pomiędzy wychowaniem 
nastawionym na osobę a wychowaniem 

nastawionym na efekt; 
- pomysły nt. skutecznych sposobów 

przekazywania dzieciom hierarchii wartości 

rodziców.

Budowanie relacji z dziećmi w związkach 
po rozwodzie
- przedstawienie portretu psychologicznego 

dziecka, będącego w sytuacji rozstania 
partnerskiego bądź rozwodu swoich 

rodziców;
- rozpoznawanie symptomów 

występujących u dzieci w konfliktach 

okołorozwodowych;
- strategie oddziaływań psychologicznych w 

celu zabezpieczenia interesów dziecka.
- konflikt okołorozwodowy – jego specyfika i 

dynamika;

- kontakt i współpraca z rodzicami 
uwikłanymi w konflikt okołorozwodowy.

- prezentacja form pomocy dziecku i 
rodzinie.

Sukces w pracy = Sukces w Rodzinie - nie 
tylko slogan
- warsztat w formie studium przypadku wg 

metody stosowanej na najlepszych kursach 
MBA w Europie;

- praca i dom - system naczyń połączonych;
- szczęśliwy pracownik czy szczęśliwy 

człowiek?

- równowaga między życiem zawodowym a 
rodzinnym procentuje także dla firmy;

- kiedy praca staje się ucieczką?
- gdzie „jakość” czasu jest ważniejsza: w 

biurze czy w domu?

- ile osób na łożu śmierci, żałowałoby, że nie 
spędziło więcej czasu w biurze?"

- możliwe rozwiązania i „programy naprawcze”



Dr Jacek Kurzępa - socjolog, badacz 

zjawisk społecznych, szczególnie 

związanych z socjologią młodzieży i 

zjawiskami patologii społecznej. 

Wykładowca Szkoły Wyższej 

Psychologii Społecznej we Wrocławiu.

Iwona Piwowarczyk – psycholog, 

certyf ikowany psychoterapeuta i 

superwizor Polskiego Towarzystwa 

Psychologicznego. Ośrodek 

Psychoterapii Systemowej w 

Krakowie. 

Anna Gierałtowska - Prezes 

Powiślańskiej Fundacji Społecznej, 

specjalista terapii uzależnień, trener 

rodzin zastępczych. Członek Forum 

Dialogu Społecznego.

Barbara Smolińska – Dr nauk 

humanistycznych, psychoterapeuta, 

superwizor Polskiego Towarzystwa 

Psychologicznego, wieloletni członek 

Laboratorium Psychoedukacji, aktualnie 

szefowa Pracowni Dialogu.

Karolina Budzik – psycholog, 

psychoterapeuta Komitetu Ochrony 

Praw Dziecka, współpracuje również z 

Ogólnopolskim Pogotowiem dla Of iar 

Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

Agata Jarzyna - psycholog, 

psychoterapeuta Komitetu Ochrony Praw 

Dziecka w Warszawie. Członek 

Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych 

gdzie prowadzi szkolenia na temat 

mediacji.

Michał Wroński - psycholog i 

ekonomista, członek Stowarzyszenia 

Trenerów Organizacji Pozarządowych 

STOP. Specjalizuje się w tematyce 

komunikacji interpersonalnej, 

zarządzania zespołami, negocjacji 

biznesowych oraz przywództwa, 

związany z inicjatywą Tato.net

Zbigniew Korba - radca prawny, szef  

praktyk prawa spółek, fuzji i przejęć oraz 

bankowości i f inansów w 

międzynarodowej kancelarii prawnej, 

mąż od 13 lat i ojciec 5 dzieci, moderator 

Akademii Familijnej, były naczelnik 

Skautów Europy w Polsce.

Dr n.med. Anita Młodożeniec -

specjalista psychiatra, suicydolog. 

Instytut Psychiatrii i Neurologii w 

Warszawie. Członek zarządu Głównego 

Polskiego Towarzystwa 

Suicydologicznego i Sekcji 

Suicydologicznej PTP. 

Dr Dariusz Cupiał - Prezes Fundacji 

Cyryla i Metodego, pomysłodawca

Inicjatywy Tato.Net. Członek 

Stowarzyszenia Innowatorów Społecznych 

ASHOKA oraz został wyróżniony przez 

kapitułę konkursu Pro Publico Bono.

Ks. dr Jarosław Szymczak –

Wykładowca Wydziału Studiów nad 

rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego, Prezes Fundacji „Pomoc 

Rodzinie”, duszpasterz, doradca 

małżeński i rodzinny.

Zofia Dzik- Prezes Fundacji 

Humanites – Sztuka Wychowania. 

Prezes, członek organów nadzorczych 

spółek z obszaru rynku usług 

f inansowych.

Notki biograficzne prowadzących:

Zgłoszenia: 

Tel. 660 45 90 56
Tel. 504 144 784
E-mail: info@humanites.pl

Czas: 

25 listopada 2010r., godz. 9:00

Koszt : 540 PLN

Miejsce: 

Centrum Konferencyjne Zielna
ul. Zielna 37
Warszawa

Dr n.med. Tomasz Srebnicki -

psycholog, certyfikowany 

psychoterapeuta poznawczo 

behawioralny, asystent na WUM, 

wykładowca i dyrektor dydaktyczny w 

Szkole Psychoterapii Poznawczo-

Behawioralnej Centrum CBT



Czas: 

25 listopada 2010r., godz. 9:00

Koszt : 540 PLN

Miejsce: 

Centrum Konferencyjne Zielna
ul. Zielna 37 
Warszawa

Organizator: 

Fundacja Humanites –
Sztuka Wychowania
www.fundacjahumanites.pl

Zgłoszenia: 

Tel. 660 45 90 56
Tel. 504 144 784
E-mail: info@humanites.pl

Sukces w 
Życiu

Sukces w 
Rodzinie

Sukces w 
Pracy

Wyzwaniem współczesności jest konieczność

wiązania wysokich kompetencji zawodowych z

coraz szerszą świadomością odpowiedzialności

za świat bliski i daleki. ..


