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Tydzień Zdrowia Psychicznego
8-14 października
SWPS WZ Sopot

Pragniemy z przyjemnością przedstawić program Tygodnia Zdrowia Psychicznego, który
odbędzie się w dniach 8-14 października w sopockim wydziale SWPS. Będzie pierwszym tego typu
wydarzeniem na naszym Wydziale organizowanym w ramach Światowego Dnia Zdrowia
Psychicznego. Od poniedziałku do niedzieli, codziennie o godz. 18.00, odbędą się otwarte
wykłady dla mieszkańców Trójmiasta, które mają na celu promocję zdrowia psychicznego,
przeciwdziałanie dyskryminacji oraz stereotypizacji osób dotkniętych chorobą psychiczną,
zapoznanie z niezbędną wiedzą na temat chorób psychicznych oraz udzielenie porad dotyczących
uzyskania pomocy dla osób bezpośrednio dotkniętych chorobą psychiczną i ich bliskich.
Chcielibyśmy zwiększyć świadomość społeczną związaną ze zdrowiem psychicznym i
„pierwszą pomocą” w przypadku jego zachwiania. Wierzymy, że wpłynie to korzystnie na
dobrostan słuchaczy i przyniesie ogólne rozeznanie w sytuacjach kryzysowych. Jesteśmy
przekonani, że istnieje wiele stereotypów, wedle których automatycznie oceniamy osoby chore
psychicznie, często niepotrzebnie i niewłaściwie. Zwiększenie wiedzy na temat chorób
psychicznych może być pierwszym krokiem do akceptacji osób z zaburzeniami psychicznymi.
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Data i godzina
Poniedziałek
08.10.2012
godz. 18.00

Prelegent
Dr hab. Prof.
SWPS Krystyna
Drat Ruszczak

Tytuł wykładu
Otwarcie Tygodnia Zdrowia
Psychicznego

Stoiska
Wystawa książek
wydawnictwa Smak
Słowa.

Dr Marlena
Kossakowska

Pozytywnie o zdrowiu
psychicznym, czyli co na
temat zdrowia psychicznego
ma do powiedzenia
psychologia pozytywna

Wtorek
09.10.2012
godz. 18.00

Dr Sylwiusz
Retowski

Współczesny rynek pracy a
psychologiczne konsekwencje
bezrobocia.

Wystawa książek
Gdańskiego
Wydawnictwa
Psychologicznego.

Środa
10.10.2012
godz. 18.00

Dr hab. Wioletta
Radziwiłłowicz

Czynniki ryzyka oraz
różnorodność obrazu
klinicznego depresji u dzieci i
młodzieży.

Wystawa książek
Gdańskiego
Wydawnictwa
Psychologicznego.
Prezentacja Centrum
Interwencji Kryzysowej.

Czwartek
11.10.2012
godz. 18.00
Piątek
12.10.2012
godz. 17.00

Dr Monika
Zielińska

Mutyzm selektywny - czy
można przerwać milczenie?

Dr hab. Prof.
SWPS Krystyna
Drat-Ruszczak

Czy dobrze jest czasem
Wystawa książek
skosztować tak zwanej
wydawnictwa Smak
"życiowej mądrości"? (Rzecz o Słowa.
rozgoryczeniu, krzywdzie,
pragnieniu zemsty i nadziei na
zmianę).

Piątek
12.10.2012
Godz. 19.00

Mgr Przemysław
Staroń

Twórcze życie albo zdrowie
psychiczne. Czy naprawdę
muszę wybierać?

Wystawa książek
wydawnictwa Smak
Słowa.

Sobota
13.10.2012
godz. 18.00

Dr Małgorzata
Tartas

Wykluczenie społeczne
chorych na schizofrenię.

Prezentacja
Stowarzyszenia
Świętego Walentego

Niedziela
14.10.2012
godz. 18.00

Prof. dr hab.
Dlaczego warto być
Bogdan Wojciszke szczęśliwym?

Wystawa książek
wydawnictwa Smak
Słowa.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany programu.
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Prelegenci Tygodnia Zdrowia Psychicznego

Zajmuje się psychologią kliniczną, zdrowia i psychologią pozytywną, a ostatnio również
psychodermatologią. Interesuje się psychopatologią dzieci, psychoterapią oraz psychologią chorego
przewlekle.
W sopockim wydziale SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii zdrowia, psychopatologii rozwojowej
oraz seminarium magisterskie. Jest opiekunem studenckiego koła naukowego Empiria oraz kierownikiem
studium podyplomowego z zakresu psychologii pozytywnej.
Źródło: Centrum Prasowe SWPS http://www.centrumprasowe.swps.pl/.

Zajmuje się badaniami i doradztwem z zakresu psychologii pracy i organizacji. Interesują go postawy
pracowników wobec organizacji ze szczególnym uwzględnieniem postaw niejawnych, psychologiczne
koszty pracy oraz modele radzenia sobie w sytuacji bezrobocia.
W sopockim wydziale SWPS jest wykładowcą i kierownikiem Zakładu Psychologii Organizacji i Marketingu
oraz studium podyplomowego Ocena i Rozwój Pracownika.
Źródło: Centrum Prasowe SWPS http://www.centrumprasowe.swps.pl/.

Prof. ndzw. UG, dr hab. psychologii, specjalność: psychologia kliniczna dzieci i młodzieży. Pracuje w
Zakładzie Psychologii i Psychopatologii Rozwoju w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego.
Ukończyła liczne specjalistyczne szkolenia, poświęcone psychoedukacji i psychoprofilaktyce,
psychotraumatologii, terapii systemowej i psychodynamicznej, zastępowaniu zachowań agresywnych,
terapii
indywidualnej
dzieci
i
młodzieży,
diagnozie
procesów
emocjonalnych
u dzieci i młodzieży oraz rozwijaniu twórczego myślenia u dzieci i młodzieży.
Opublikowała dwie monografie: „Rozwój poznawczy dzieci w młodszym wieku szkolnym” (2004),
rozprawę habilitacyjną „Depresja u dzieci i młodzieży. Analiza systemu rodzinnego – ujęcie kliniczne” (2010)
oraz pracę zbiorową „Psychopatologia okresu dorastania. Wybrane zagadnienia” (2006), wiele artykułów
w psychologicznych i psychiatrycznych czasopismach naukowych oraz rozdziałów w pracach zbiorowych.
Główne obszary zainteresowań badawczych obejmują: psychopatologię rozwoju dzieci i młodzieży,
psychologię rodziny, kryzys adolescencyjny, zaburzenia odżywiania się, zespoły depresyjne i próby
samobójcze, zespoły psychotyczne, twórczość oraz związki między twórczością i psychopatologią.
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Jest promotorem 140 prac magisterskich na kierunku psychologia (w Instytucie Psychologii UG oraz SWPS
w Sopocie). Poza pracą dydaktyczną na uczelni prowadzi zajęcia z młodzieżą, rodzicami i nauczycielami
oraz pracuje w Pomorskiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sopocie. Tworzy i realizuje szkolenia
skierowane do nauczycieli i rodziców, wykłada na studiach podyplomowych z psychologii klinicznej i
pedagogiki leczniczej.

Doktor nauk humanistycznych, jest adiunktem w Instytucie Psychologii UG, wykładowcą SWPS na wydziale
zamiejscowym w Sopocie, kierownikiem studiów podyplomowych z zakresu Stosowanej Analizy
Zachowania w tymże wydziale, dyrektorem Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych (CDiT),
jedynego w Polsce ośrodka zajmującego się całościową terapią dzieci z takimi problemami jak mutyzm
selektywny, nawykowe zaparcia, tiki ruchowe i głosowe, opartą na zasadach analizy zachowania. Jej
zainteresowania naukowe dotyczą psychopatologii dzieci i młodzieży, zaburzeń zachowania i procedury ich
redukcji. Publikuje na łamach między innymi Psychologii Rozwojowej oraz Psychologii w Szkole; autorka
książki Jak reagować na agresję uczniów?.

Zajmuje się pracą z młodzieżą, dorosłymi i seniorami. Jest nauczycielem w II LO im. Bolesława Chrobrego w
Sopocie – naucza etyki, filozofii, wiedzy o kulturze, przygotowuje uczniów do olimpiad i konkursów,
sprawuje opiekę nad samorządem uczniowskim i akcjami twórczymi np. portalem Artspire.me.
Współpracuje z Krajowym Funduszem na Rzecz Dzieci w zakresie działań dla wybitnie uzdolnionej
młodzieży: uczestnicząc w programie Pierwszy Tutor w Collegium Invisibile oraz prowadząc wakacyjne
staże naukowe.
Dla dorosłych prowadzi szkolenia, warsztaty, poradnictwo, coaching i konsultacje w Centrum Rozwoju
JUMP. Jako trener biznesu współpracuje także z firmami: Prospero Business Training i Szkolenia z pasją.
Wykłada w sopockim Uniwersytecie Trzeciego Wieku oraz w Psychologicznym Uniwersytecie Trzeciego
Wieku SWPS. Zajmuje się również publicystyką, współpracuje z portalem etykawszkole.pl i jest redaktorem
w interdyscyplinarnym czasopiśmie naukowym AVANT.
Źródło: Centrum Prasowe SWPS http://www.centrumprasowe.swps.pl/.

Dr hab., prof. SWPS na Wydziale Zamiejscowym w Sopocie. Kieruje Katedrą Zastosowań Psychologii i
Zakładem Psychologii Klinicznej i Zdrowia. Jest psychologiem klinicznym, interesuje się diagnozą
psychologiczną, terapią, społecznymi mechanizmami zaburzeń osobowości, psychopatologią Ja i
schizofrenią. Przez wiele lat prowadziła psychoterapię chorych na oddziałach zamkniętych w Szpitalach we
Fromborku i Gdańsku. Jej prace dotyczą psychoanalizy, schizofrenii, zjawiska uciszania się kobiet i
narcyzmu.
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Dr n. med.; klinicysta z wieloletnim doświadczeniem praktyki w obszarze diagnozy i terapii zaburzeń
życia psychicznego; pracownik naukowy GUMed, specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta
psychoanalityczny, wykładowca SWPS Sopot. Obszary aktywności i zainteresowań zawodowych:
zaburzenia życia psychicznego, a szczególnie psychologiczne mechanizmy adaptacji społecznej
chorych na schizofrenię; psychoterapia psychoanalityczna i psychoanaliza.

Autor licznych badań z zakresu spostrzegania i oceniania ludzi, dynamiki bliskich związków uczuciowych,
psychologii władzy, postawy Polaków wobec przekształceń własnościowych, produktywności i godności
jako wartości etycznych współczesnego społeczeństwa polskiego. W ramach staży naukowych przebywał
na Uniwersytecie w Aberdeen, w Max-Planck-Institut w Berlinie, w Paryżu i Oxfordzie. Stypendysta Fundacji
Humboldta. Uzyskał liczne nagrody, m.in. Ministerstwa Edukacji Narodowej i Polskiej Akademii Nauk.
Prowadzi badania dotyczące takich zagadnień, jak spostrzeganie i ocenianie ludzi (w tym samego siebie),
interesują go zwłaszcza dwa rodzaje treści, jakie odgrywają tu kluczową rolę – sprawczość (sprawność,
kompetencja, nastawienie na cele) i wspólnotowość (moralność i funkcjonowanie społeczne) oraz zasady
dokonywania ocen moralnych. Po drugie, bada spostrzeganie świata społecznego, interesuje go
powszechne w Polsce zjawisko delegitymizacji (pozbawiania prawomocności) porządku społecznego i jego
następstwa. Po trzecie, psychologia statusu i władzy, przede wszystkim, w jaki sposób podwyższenie
statusu czy nabycie władzy zmienia funkcjonowanie człowieka.
Źródło: Centrum Prasowe SWPS http://www.centrumprasowe.swps.pl/.
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CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Aktualna lista patronów, partnerów i sponsorów znajduje się pod adresem http://knempiria.wordpress.com/.
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