W czym jest pomocna superwizja?
> w rozwoju osobistym
> w zrozumieniu swojej roli w pracy i w jej
rozwijaniu
> w podejmowaniu decyzji o dalszej pracy,
wolontariacie, służbie
> w planowaniu swojego rozwoju zawodowego
> w badaniu jakości swojej pracy i jej
polepszaniu
> w przeciwdziałaniu syndromowi wypalenia
zawodowego
> w poprawie relacji między współpracownikami
> w usprawnianiu pracy w zespole
> w analizie zadań podwładnych i pracowników
> w przepracowywaniu trudnych sytuacji
> w uzyskaniu stabilizacji i motywacji
w napiętych, kryzysowych sytuacjach
> w procesie reorganizacji instytucji

Towarzystwo Poradnictwa i Psychologii
Pastoralnej powstało 11 czerwca 2010 r.
w Warszawie.

PRAKTYCZNIE
PROFESJONALNIE

Celem Towarzystwa jest m.in.: promowanie
teorii i praktyki poradnictwa i psychologii
pastoralnej w Kościołach i społeczeństwie
oraz wspieranie edukacji, a także standaryzacja w zakresie poradnictwa i psychologii
pastoralnej.

Towarzystwo Poradnictwa
i Psychologii Pastoralnej
ul. Miodowa 21
00-246 Warszawa
superwizja@tpipp.pl

SUPERWIZJA

www.tpipp.pl

Zapraszamy do skorzystania z superwizji
prowadzonej przez naszych superwizorów.
Zgłoszenia przyjmowane są osobiście lub
poprzez stronę www.tpipp.pl.

Superwizja psychologiczno-pastoralna
to praktyczna i profesjonalna forma
poradnictwa, której celem jest pomoc
w rozwiązywaniu problemów w pracy
zawodowej.

TOWARZYSTWO PORADNICTWA
I PSYCHOLOGII PASTORALNEJ W POLSCE

Do kogo skierowana jest
superwizja psychologiczno-pastoralna?
Superwizja nie jest ograniczona do wyznaczonej
grupy zawodowej. Mogą z niej korzystać m.in.:
> duchowni, katecheci i świeccy pracownicy
instytucji kościelnych;
> nauczyciele, pedagodzy, wykładowcy,
wychowawcy i inni pracownicy placówek
oświatowych;
> lekarze, pielegniarki, ratownicy medyczni
i inni pracownicy placówek opieki zdrowotnej;
> pracownicy placówek socjalnych, stowarzyszeń,
instytucji samorządowych i ﬁrm prywatnych,
niezależnie od zajmowanego stanowiska.

Jak przebiega superwizja?
Superwizor i superwizant/-ka każdorazowo
zawierają kontrakt, który obejmuje zakres
i sposób pracy, jego ramy czasowe i koszty
superwizji.
Superwizja może być prowadzona indywidualnie
lub w grupach, może także podlegać jej cały
zespół pracowników.

Poufność jest jedną z podstawowych
zasad pracy superwizyjnej.

Superwizja nie jest poradnictwem
zawodowym ani organizacyjnym,
nie jest także instruowaniem czy terapią.
Superwizja psychologiczna-pastoralna
jest wspólnym poszukiwaniem rozwiązań.

Kto prowadzi superwizję?
Superwizja psychologiczno-pastoralna
prowadzona jest przez akredytowanych
superwizorów i superwizorów w procesie
kształcenia Polskiego Towarzystwa Poradnictwa
i Psychologii Pastoralnej w Polsce. Towarzystwo
jest członkiem Międzynarodowej Rady Duszpasterstwa i Poradnictwa (International Council
on Pastoral Care and Counselling ICPCC).

SUPERWIZOR:
Grzegorz Giemza
Duchowny, prezes TPiPP, dyrektor Centrum Misji
i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz Polskiej Rady Ekumenicznej.
prezes@tpipp.pl / 502 69 16 26
Dzięgielów/Warszawa
SUPERWIZORZY W PROCESIE KSZTAŁCENIA:
Urszula Broda
Filolog, nauczyciel akademicki, coach, doradca
poradnictwa psychologiczno-pastoralnego.
urszula.broda@tpipp.pl / 604 948 373
Bielsko-Biała
Grzegorz Brudny
Duchowny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego,
doradca poradnictwa psychologiczno-pastoralnego.
grzegorz.brudny@tpipp.pl
ul. 1 Armii Wojska Polskiego 10, 20-078 Lublin

Bożena Giemza
Doradca poradnictwa psychologiczno-pastoralnego, pedagog, wydawca.
bozena.giemza@tpipp.pl / 693 58 24 24
Dzięgielów/Śląsk
Marcin Kotas
Duchowny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
w Polsce, proboszcz paraﬁi ewangelickiej
w Poznaniu, doradca poradnictwa
psychologiczno-pastoralnego.
marcin.kotas@tpipp.pl
Poznań
Beata Michałek
Doradca poradnictwa psychologiczno-pastoralnego.
beata.michalek@tpipp.pl / 600 921 946
Warszawa
Grzegorz Olek
Doradca poradnictwa psychologiczno-pastoralnego, doktorant Chrześcijańskiej
Akademii Teologicznej w Warszawie,
stypendysta Niemieckiego Komitetu ŚFL.
grzegorz.olek@tpipp.pl / +48507226393
Śląsk Cieszyński

