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Warsztat

Jeffrey D. Roth - psychiatra, specjalista od uzależnień
i terapeuta grupowy. Jest absolwentem szkoły medycznej
na Uniwersytecie Yale. Posiada certyfikat medycyny
uzależnień Amerykańskiego Stowarzyszenia Medycyny
Uzależnień (ASAM). Pełnił funkcję Przewodniczącego
Centrum Badań Grup i Organizacji w Chicago, był członkiem ASAM,
Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Grupowej, A.K. Rice Institute
(wspólnota nauczycieli, studentów i praktyków zajmujących się relacyjnością
w grupach), jak również był wyróżnionym członkiem Amerykańskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego. Jest autorem książki Group Psychotherapy and Recovery from
Addiction: Carrying the Message i redaktorem Magazynu Journal of Groups in
Addiction and Recovery.

Warsztat - 16 kwietnia 2018, Warszawa

Wielu wybitnych psychoterapeutów niezależnie od nurtów czerpało inspiracje z odkrywania dynamiki
procesów zachodzących w grupach spotkaniowych czy grupach, których uczestnikami były osoby
uzależnione (Yalom, Leszcz). Uczestnictwo w spotkaniu grupy terapeutycznej inspirowanej programem
Dwunastu Kroków – do czego zaprasza Dr Roth - i omówienie zachodzących w niej procesów oraz
problemów jej uczestników w perspektywie psychodynamicznej to eksperyment wykraczający poza
klasyczny opis przypadku. W eksperymencie zgodziły się wziąć udział osoby nieprzypadkowe. Udział w tym
doświadczeniu może ułatwić pracę psychoterapeutom, którzy pracując z osobami cierpiącymi z powodu
uzależnienia, pragną lepiej rozumieć źródła tego cierpienia oraz rozwijać swój psychoterapeutyczny
warsztat.
Bożena Maciek- Haściło

„Psychoterapia grupowa a wyjście z uzależnienia: niosąc przesłanie”

Psychoterapia grupowa a wyjście z uzależnienia: niosąc przesłanie to jednodniowy warsztat, którego
uczestnicy mogą bezpośrednio doświadczy udziału w spotkaniu grupy pracującej w oparciu o program
wunastu Kroków oraz w psychoterapii grupowej, która integruje pracę nad wyjściem z uzależnienia
z doświadczeniem tu i teraz . Jest to pierwsza w Polsce możliwoś obejrzenia od wewnątrz tego
nowatorskiego sposobu zastosowania psychoterapii grupowej.
arsztat rozpocznie się od krótkiego komentarza merytorycznego, po którym nastąpi spotkanie grupy
prowadzone w języku polskim. Uczestnicy warsztatu będą mieli okazję je obserwowa .
arsztat daje wyjątkową możliwoś obserwowania na żywo i uczestniczenia w omówieniu procesu
grupowego prowadzonego przez dr Rotha.

aprezentowane zostaną m.in. następujące zagadnienia:

rola i przebieg procesu grupowego,
ukazanie programu wunastu Kroków wzbogacone o rozumienie psychodynamiczne,
wykorzystanie doświadczenia tu i teraz ,
praca z wolnymi skojarzeniami, oporem, przeniesieniem,
wykorzystywanie takich technik jak interpretacja, stawianie granic, konfrontacja.

arsztat skierowany jest do terapeutów, którzy:

pracują z grupami
pracują z osobami uzależnionymi lub współuzależnionymi
pracują z osobami nadużywającymi substancji lub wykorzystującymi je do regulacji emocji
są zainteresowani współczesnymi modelami integracji modalności terapeutycznych i chcą
poszerza swoją wiedzę w tym obszarze.
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