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Co nas wyróżnia: 
  

✓ Profesjonalna kadra trenerska – nasi trenerzy są praktykami  

z kilkunastoletnim doświadczeniem. Są Oni gwarancją najwyższej jakości usług. 

✓ Elastyczność – szkolenia zostają dopasowane zgodnie z potrzebami uczestników. 

✓ Małe grupy szkoleniowe – realizujemy warsztaty w grupach 4-8 osób, każdy 

uczestnik otrzymuje tyle uwagi i czasu ile potrzebuje. 

✓ Sposób prowadzenia zajęć – w naszych szkoleniach kładziemy nacisk na 

praktykę. Każde zagadnienie jest przećwiczone, bazujemy na sytuacjach z pracy 

uczestników. 

✓ Materiały szkoleniowe – wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych za 

pośrednictwem platformy "Strefa Klienta".  

✓ Kontakt po szkoleniu – uczestnik może porozmawiać z trenerem po skończonym 

szkoleniu lub skontaktować się w innym terminie. 

✓ Dogodna forma płatności – fakturę za udział w  szkoleniu wystawiamy w dniu jego 

realizacji z terminem płatności 7 dni. 

✓ Certyfikowana jakość – nasza firma pozytywnie przeszła przez proces certyfikacji  

i zdobyła znak jakości:  TGLS Quality Alliance. 

✓ Sprawdzona firma – zaufało nam wiele firm, poniżej wyszczególniamy kilku 

naszych Klientów:  
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Szkolenie jest skierowane dla: 
 

Pewne jest, że każdy z nas, każdego dnia ma szansę znaleźć się obok człowieka, który 

będzie potrzebował mentalnego wsparcia. Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą 

wiedzieć jak zachować spokój, by móc być pomocnym i tego wsparcia udzielić. Dobrze 

także wiedzieć wtedy co zrobić i co powiedzieć oraz czego właśnie nie zrobić i czego nie 

powiedzieć, by nie pogorszyć sytuacji. Tego właśnie uczę na szkoleniu o udzielaniu 

pierwszej pomocy psychologicznej według standardów zalecanych przez Światową 

Organizację Zdrowia WHO i zgodnie z założeniami wypracowanymi na Wydziale Zdrowia 

Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa.  

 

Cele szkolenia: 
 

 

Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom oraz przećwiczenie z nimi metody 

udzielania pierwszej pomocy psychologicznej (ang. psychological first aid – PFA) wg 

kroków RAPID. Procedura PFA zgodnie z krokami RAPID została wypracowana w Centrum 

Zdrowia Publicznego przy Uniwersytecie Johnsa Hopkinsa w Stanach Zjednoczonych. 

 

 
Korzyści ze szkolenia: 
 

 

Sporą korzyścią dla firmy, która organizuje szkolenie dla swoich pracowników będą 

lepsze i mocniejsze relacje w zespole oraz zdecydowanie większe opanowanie i lepiej 

skoordynowane działania w trudnych sytuacjach. To zaś może zadziałać jak profilaktyka 

kryzysów tak w firmie, jak i w prywatnym życiu pracowników.  

Uczestnicy w czasie szkolenia: 

✓ zyskają rzetelną wiedzę na temat kryzysu psychologicznego  

✓ nauczą się rozpoznawać kryzys psychologiczny i oceniać jego skalę  

✓ dowiedzą się jak reagować na kryzys u innych oraz u siebie   

✓ zyskają wiedzę o profilaktyce eskalacji kryzysów  

✓ nauczą się jak udzielić wsparcia osobie będącej w trudnej sytuacji  

✓ nauczą się jak planować i podejmować decyzje w sytuacjach stresujących 

✓ zdobędą podstawową wiedzę na temat stresu oraz emocji  

✓ dostaną narzędzia dzięki którym będą potrafili konstruktywnie sobie radzić ze 

stresem i emocjami  

✓ dostaną wskazówki gdzie konkretnie przekierowywać poszkodowaną osobę po 

ewentualną dalszą pomoc 
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Zawartość merytoryczna szkolenia: 
 
 

1. Kiedy ruszyć z pomocą, 
czyli o tym jak 
rozpoznać, że ktoś 
potrzebuje wsparcia 

• jak spostrzegamy oraz jak postrzegamy emocje, czyli emocjonujące 
prawdy i mity,  

• czy to co widać zawsze jest tym co widać, czyli o tym jak działa mózg w 
kryzysie,  

• dlaczego ludziom trudno prosić o pomoc i dlaczego ludziom trudno pomoc 
oferować. 

Ten moduł i wykonane w nim ćwiczenie mają na celu zweryfikowanie, przesianie i ujęcie w ramy tego co 

uczestnicy już wiedzą o kryzysach, zapoznanie z nowymi bardzo istotnymi informacjami, które ułatwią 

zrozumienie także i tego dlaczego warto oferować pomoc, nawet jeśli nie zostaje ona przyjęta. 

Przykładowe zadanie:   

Tutaj trenerka zaproponuje grupie ćwiczenie, które pomoże uczestnikom zebrać powszechnie znane 

informacje jakie mamy na temat emocji. Uczestnicy w parach lub małych grupach (3-4 osoby, zależnie od 

ilości uczestników) dostaną kartki i przybory do pisania i ich zadaniem będzie, by w czasie 10 minut zapisać 

znane im opinie na temat złości, smutku i radości. Opinie te mogą być zapisane własnymi słowami, znanymi 

cytatami, anegdotami lub przysłowiami. Po tej pracy, na forum całej grupy, uczestnicy odczytują co zapisali 

i wspólnie ustalamy co jest prawdą a co mitem, równocześnie zapisując na tablicy te opinie o emocjach, które 

wspólnie uznajemy za prawdziwe i wspierające, odrzucając te, które są nieprawdziwe lub szkodliwe. 

2. Przyglądamy się 
kryzysom wnikliwie –  
to co znamy mniej 
straszy   

• co to jest w ogóle kryzys i jak go rozpoznać, 

• stres chroniczny a kryzys,  

• rodzaje kryzysów i stany transkryzysowe, 

• złe i dobre wyjście z sytuacji kryzysowej. 

W tym module uczestnicy zapoznają się rodzajami kryzysów, po to by potrafić je lepiej rozpoznawać u siebie 

i u innych. Zapoznają się także z możliwymi skutkami nie-zaopiekowanego kryzysu oraz oczywiście dowiedzą się 

jak dobrze i skutecznie może  zadziałać świadome wsparcie społeczne, oparte na procedurze pierwszej pomocy 

psychologicznej. 

 

Przykładowe zadanie:   

Uczestnicy pracują najpierw przez 10 min. w parach i na kartkach, na których są 4 zbiory z 4 opisanymi 

rodzajami kryzysów, wpisują te kryzysy z jakimi w życiu się spotkali u siebie lub kogoś sobie znanego, 

klasyfikując je do odpowiedniej kategorii (kryzysy sytuacyjne, środowiskowe, rozwojowe, egzystencjalne – na 

podstawie wcześniejszej prezentacji). Celem tego ćwiczenia jest wspólne przyjrzenie się temu, z jakimi 

kryzysami mamy najczęściej do czynienia i jak często w życiu mogą nam się one przytrafiać oraz jak sobie 

samodzielnie z nimi radzimy. Zapisujemy możliwe sposoby radzenia sobie z poszczególnymi kryzysami 

i znajdujemy razem sposoby, które według uczestników są pozytywne, wspierające i zdrowe.   

3. Pierwsza pomoc 
psychologiczna PFA 

krok po kroku 

• mały wgląd w historię krótkich interwencji psychologicznych, 

• co o skuteczności mówią badania i co wiemy sami z naszych 
doświadczeń,  

• etapy pierwszej pomocy psychologicznej na przykładach,  

• udzielamy pomocy według poznanej procedury. 
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W tym module trenerka zapozna uczestników z wybranymi badaniami, które potwierdzają dużą skuteczność 

wczesnego wsparcia społecznego. Ćwiczenia tego modułu zaś pozwolą uczestnikom szkolenia zapoznać się 

z procedurą pierwszej pomocy psychologicznej oraz poznać lub utrwalić sobie znane już elementy komunikacji 

interpersonalnej oraz uważności, na których skuteczne udzielenie wczesnego wsparcia osobie będącej w kryzysie 

się opierają.   

 

Przykładowe zadanie:   

Ćwiczenie, które nosi nazwę „otwieracze i zamykacze”, w którym uczestnicy są podzieleni na pary lub grupy 

po 3-4 osoby (zależy od ilości uczestników szkolenia) i każda grupa / para losuje kartkę z zapisanym krótkim 

dialogiem, toczącym się między osobą, która doświadczyła czegoś dla siebie trudnego a osobą, która chce ją 

w tej sytuacji wesprzeć. Kartka jest podzielona na pół: z lewej strony jest zapisany dialog, z prawej strony 

jest miejsce na zapisanie przez uczestników nowego dialogu / korekty przykładowego dialogu, który zdaniem 

uczestników mógłby być bardziej wspierający w tej sytuacji. Uczestnicy wykonują to ćwiczenia korzystając 

z własnych dotychczasowych doświadczeń. Omówienie zapisanych dialogów na forum i wspólne zapisanie na 

tablicy „otwieraczy” i „zamykaczy”, czyli tego co ułatwia dialog i otwiera na przyjęcie wsparcia i tego, co 

utrudnia dialog, czyli zamyka.   

4. Jak dbać o siebie  
by móc pomagać sobie 
i innym  

• stres a nasze zdrowie i nastrój,  

• higiena psychiczna w codzienności,  

• pozytywny egoizm czyli co?  

 W tym module porozmawiamy o ważności zadbania o siebie i o tym co nas wspiera w codzienności, z jakich 

metod relaksacji lub pobudzania, zależnie od nastroju i pożądanych efektów, korzystamy w celu zaspokojenia 

własnych potrzeb. Celem tej ostatniej części szkolenia jest utwierdzenie uczestników w przekonaniu, że higiena 

psychiczna powinna być częścią codzienności każdego z nas. 

 

Przykładowe zadanie: 

Uczestnicy (jeśli grupa duża podzieleni na mniejsze grupy po 2-3 osoby) wykonają zadanie polegające na 

wypisaniu na kolorowych kartkach samoprzylepnych sposobów, z jakich korzystają lub z jakich chcieliby 

korzystać wtedy, gdy potrzebują się zrelaksować po trudnym dniu, po zakończeniu długiego projektu, bo 

wykonaniu skomplikowanego zadania itp. Wybieramy trzy rodzaje sposobów na odreagowanie: relaks 

wyciszająco-uspokajający (zapisujemy na zielonych kartkach), relaks świętująco-radosny (na różowych 

kartkach), relaks czynnościowo-aktywizujący (na żółtych kartkach). Naklejamy kartki na tablicy, by się 

nawzajem zainspirować sposobami na ładowanie baterii. 

PODSUMOWANIE 

 

• dyskusja podsumowująca,   

• wręczenie uczestnikom certyfikatów ukończenia szkolenia, 

• fotoprotokół -  prezentacja zawierająca zdjęcia flipchartów 
wykorzystanych podczas zajęć. Zawierają  one kluczowe pomysły, 
wypracowane metody działania oraz podsumowania zadań praktycznych 
realizowanych podczas zajęć, 

• w razie dodatkowych pytań po oficjalnym zakończeniu szkolenia trener 
jest do dyspozycji uczestników i udziela indywidualnych informacji 
zwrotnych. 

Uwaga! Treść merytoryczna może ulec zmianie w trakcie trwania szkolenia w związku 

z potrzebami Uczestników i przebiegiem zajęć. 
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Sposób pracy podczas szkolenia: 
 
 

✓ mini wykłady oparte na prezentacjach w ciekawy 

sposób przedstawiające niezbędną wiedzę dotyczącą 

omawianych zagadnień (stres, kryzys 

psychologiczny, pierwsza pomoc psychologiczna).  

✓ angażujące i pobudzające ćwiczenia oraz zadania do 

każdego modułu; w dużej grupie, w mniejszych 

grupach i w parach (uzależnione od ilości 

uczestników).  

✓ sporo analizowania i dyskusji oraz formułowania 

wniosków.  

✓ praca na bliskich uczestnikom przypadkach (na podstawie ankiety lub informacji od 

osoby zamawiającej).  

✓ podsumowanie wiedzy i krótki quiz ramujący nowe umiejętności 

 

Materiały szkoleniowe: 

 
 

Każdy z uczestników szkolenia wyposażony zostanie   

w segregator zawierający komplet materiałów 

szkoleniowych (liczących od 20 do 40 stron), będący 

uzupełnieniem treści omawianych podczas zajęć, 

długopis oraz wszelkie pomoce towarzyszące 

(arkusze robocze, arkusze pomocnicze, zadania).   

 

 

Dodatkowo osoby biorące udział w szkoleniu dostają materiały poszkoleniowe – 

prezentację zawierającą zdjęcia flipchartów wykorzystanych podczas zajęć. 

Zawierają one kluczowe pomysły, wypracowane metody działania oraz podsumowania 

zadań praktycznych realizowanych podczas zajęć. 
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Trener prowadzący: 

 

 

Karolina K. Paszkiewicz – trenerka pierwszej pomocy psychologicznej, (ang. 

psychological first aid - PFA), doradca ds. profilaktyki kryzysów oraz specjalistka 

wdrażania rozwiązań mających na celu ochronę zdrowia mentalnego w firmach. 

Konsultantka i coach kryzysowy.  

 

Założycielka i właścicielka firmy zajmującej się organizacją konferencji, eventów, 

warsztatów i szkoleń dla klientów biznesowych i indywidualnych z Polski oraz 

z krajów skandynawskich. Prowadzi szkolenia w języku polskim, angielskim 

i duńskim.  

 

Z wykształcenia filolog duński, specjalistka zarządzania, socjoterapeutka. 

W pracy z ludźmi czerpie z metod terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, racjonalnej 

terapii zachowania oraz porozumienia bez przemocy. Kończy obecnie studia na kierunku 

psychologia kreatywnego rozwoju, uczy się w szkole psychoterapii psychodynamicznej  

i pisze książkę o potrzebie naturalnego wsparcia społecznego w sytuacjach kryzysowych.  

 

Prywatnie mama dwójki nastolatków, wielbicielka kina skandynawskiego, muzyki 

poważnej i zdrowego stylu życia.   
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Warunki organizacyjne: 

 

Czas trwania szkolenia: 2 dni szkoleniowe ( 2 x 8 x 45 minut + przerwy ) 

Harmonogram: 

09:00 - 11:00 - zajęcia 
11:00 - 11:15 - przerwa kawowa 
11:15 - 13:00 - zajęcia 
13:00 - 13:30 - lunch  
13:30 - 15:00 - zajęcia 
15:00 - 15:15 - przerwa kawowa 
15:15 - 16:00 - zajęcia  

Liczebność grupy: od 4 do 8  osób 

Termin: 21-22.04.2022 r. 

Miejsce: Poznań  

Cena: 1440 PLN + 23% VAT / 1 osoba 

Wartość obejmuje: 

 przeprowadzenie zajęć przez trenera z kilkunastoletnim 
doświadczeniem w zawodzie, 

 prowadzenie szkolenia w formie warsztatowej – ćwiczenia –> wnioski, 

 materiały drukowane lub elektroniczne będące uzupełnieniem treści 
prezentowanych w trakcie szkolenia, 

 fotoprotokół - prezentacja zawierająca zdjęcia flipchartów wykorzystanych 
podczas szkolenia,  zawierają  one kluczowe pomysły, wypracowane 

metody działania oraz podsumowania zadań praktycznych realizowanych 
podczas zajęć, 

 po zakończeniu warsztatu trener jest do dyspozycji w razie pojawienia 
się dodatkowych pytań ze strony uczestników, 

 imienny certyfikat ukończenia szkolenia, 

 podczas szkolenia zapewniony jest catering (lunch i przerwy kawowe). 

zapraszam do kontaktu 
Julita Gotkowicz - Żok 

 tel. 881 036 989 

julita.gotkowicz@open-szkolenia.pl 

 

ZAPISZ SIĘ  

mailto:julita.gotkowicz@open-szkolenia.pl
https://open-szkolenia.pl/formularz-zgloszeniowy/

