
czyli warsztaty przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu

Psychologiczne BHP

Praca z klientami jest mocno angażująca, poruszająca emocjonalnie, a co za tym idzie – niosąca ze sobą
groźbę wypalenia zawodowego. Nawet po skończonej pracy często myśli się i rozmawia o sprawach
zawodowych. Obowiązki dotyczące rozwiązywania szeroko rozumianych problemów innych ludzi wiążą
się ze zjawiskiem wypalenia zawodowego. Trudno pozostać obojętnym. Wypalenie zawodowe przekłada
się na zniechęcenie, poczucie przepracowania, niejednokrotnie pociąga za sobą choroby o podłożu
psychosomatycznym. Jest to zjawisko niekorzystne z punktu widzenia pracownika, jak i z punktu widzenia
pracodawcy, który traci wydajnego i zadowolonego pracownika. Coraz częściej wypalenie zawodowe
uznaje się za chorobę cywilizacyjną.
 

Podczas warsztatów zajmiemy się profilaktyką wypalenia zawodowego, propagując zrównoważony styl
życia, umożliwiając większą satysfakcję z pracy i realny ogląd własnych możliwości w pracy z klientami.

odnalezienie czynników motywujących do pracy

wyodrębnienie czynników ryzyka wypalenia w danej sytuacji zawodowej

wiedza na temat tego, jak obserwować fazy i objawy wypalenia zawodowego

zwiększenie dystansu wobec wpływu, jaki wywierają klienci

wybranie sobie elementów ruchu slow life jako profilaktyki wypalenia

wzajemne wsparcie pomiędzy uczestnikami warsztatów

obniżenie ryzyka wypalenia zawodowego.

WARSZTAT SKIEROWANY JEST DO:

pracowników pomocy społecznej sektora samorządowego oraz NGO w tym : pracowników socjalnych ,

asystentów rodzin, instruktorów terapii zajęciowej oraz opiekunów w DPS, WTZ i ŚDS.

 

KORZYŚCI:

 

PROWADZĄCA: ANETA FUDAŁA

 

 

Absolwentka psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiada certyfikat pracy metodą

treningu grupowego, poradnictwa i psychoterapii, systemowej pracy z rodziną. Ukończyła czteroletnie

szkolenie do certyfikacji psychoterapeuty w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Przez wiele lat

współpracowała z Ośrodkiem Twórczej Edukacji „Kangur” oraz Stowarzyszeniem RPP „Integracja”.

Ponadto pracowała w Europejskim Instytucie Edukacji „Engram”, Klubie Integracji Społecznej oraz w

Ośrodku Pomocy Społecznej. Obecnie zaangażowana jest przede wszystkim w prowadzenie własnego

gabinetu psychoterapii w Krakowie.

wartości w pracy oraz motywacja i potrzeby kryjące się za wykonywanym zawodem

przyczyny wypalenia, czynniki ryzyka, sygnały ostrzegawcze i stopnień wypalenia zawodowego

test wypalenia zawodowego

analiza przypadków wiążących się z ryzykiem wypalenia

wartości, potrzeby i relacje w pracy oraz możliwości ich wpływu dla wzmocnienia motywacji

pracownika relaksacja

PROGRAM:

 

 

Czas trwania warsztatu i jego cena do indywidualnego ustalenia.

Warsztaty opierają się na aktywnych metodach, czerpią z potencjału grupy, umożliwiając wymianę wiedzy i

wsparcia. Podczas warsztatów będą wykorzystywane, w zależności od potrzeb, następujące metody:

miniwykład, case study, praca w grupach i inne techniki z treningu twórczości, relaksacja.


