
Organizatorzy:                            Wydarzenie finansowane ze środków Gminy Wrocław 

 

Seminarium Naukowo-Szkoleniowe „Promocja Zdrowia w Działaniu” 
V Edycja: Promocja zdrowia dzieci i młodzieży   

 
Termin:  18 październik 2019 r. 
Miejsce: Centrum Rozwoju Zawodowego "Krzywy Komin" 

   ul. S. Dubois 33-35 a, Wrocław 
 
 
BLOK WARSZTATOWY: 12.30-14.30 
czas trwania bloku warsztatowego: do 120 min; 
liczba uczestników w wybranym warsztacie: do 12 osób 
 

 
Warsztat 1: Wykorzystanie technik wpływu społecznego w kształtowaniu prozdrowotnego stylu życia 
wśród dzieci i młodzieży 
 

Osoba prowadząca: dr n. hum. Małgorzata Synowiec-Piłat 
Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu;  
Prezes Fundacji Kreatywnie dla Zdrowia, Wrocław;  
Przewodnicząca Zarządu Sekcji Socjologii Zdrowia i Medycyny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego;  
 

dr n. hum., socjolog, specjalizuje się w socjologii zdrowia i medycyny oraz promocji 
zdrowia. Prowadzi socjologiczne badania ilościowe o charakterze aplikacyjnym, 
poświęcone społeczno-kulturowym aspektom chorób przewlekłych. Przedmiotem 
jej naukowego zainteresowania są zachowania, postawy i przekonania dotyczące 
zdrowia i choroby; wykorzystanie narzędzi wpływu społecznego w promowaniu 
zdrowego stylu życia oraz działalność organizacji pozarządowych na rzecz zdrowia i 
osób chorych. Posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i realizacji 
projektów z zakresu promocji zdrowia, ukierunkowanych na kształtowanie 
prozdrowotnego stylu życia wśród osób zdrowych i chorych przewlekle, które 
prowadzone są w oparciu o ideę upodmiotowienia i aktywizacji społecznej. 
Autorka książki „Promocja zdrowia i profilaktyka onkologiczna w działaniach 
organizacji pozarządowych” (2009); współredaktorka 6 monografii, w tym 

podręcznika „Promocja zdrowia w działaniu. Od teorii do praktyki” (2017); redaktor naukowy 3 tomów w czasopismach 
naukowych oraz autorka ponad 50 artykułów naukowych. Czynnie uczestniczyła w ponad 30 krajowych oraz 10 
międzynarodowych konferencjach naukowych.  

 
Czas trwania warsztatu: 120 min 
Liczba Uczestników: 12 osób  
Potrzebne materiały: arkusze papieru, markery (materiały zapewnione przez Organizatorów) 
 
Opis warsztatu:  
 
Celem zajęć będzie zapoznanie Uczestników z podstawowymi technikami wpływu społecznego, które 
mogą być skutecznie i z zachowaniem zasad etyki stosowane w kształtowaniu prozdrowotnego stylu życia 
dzieci i młodzieży.  
Plan warsztatu:  

1) zapoznanie Uczestników z zasadami działania wybranych technik wpływu społecznego; 
2) analiza skuteczności wybranych technik wpływu, w oparciu o funkcjonujące w przestrzeni 

medialnej kampanie społeczne dotyczące zdrowia dzieci;  
3) ćwiczenie umiejętności zastosowania technik wpływu społecznego w konkretnych sytuacjach, 

mających na celu kształtowanie zachowań i postaw prozdrowotnych dzieci i młodzieży.  
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WARSZTAT 2. Komunikacja dotycząca sfery intymnej w przestrzeni publicznej 
 
Osoba prowadząca: dr hab. Mariola Bieńko 
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski;  
Członek Rady Fundacji Kreatywnie dla Zdrowia, Wrocław   
 

dr hab. n. hum., socjolog, jest związana z Katedrą Studiów Rodziny i Patologii 
Społecznej w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu 
Warszawskiego, a zajmuje się problematyką socjologii małżeństwa i rodziny, 
wychowania i edukacji seksualnej oraz zagadnieniami intymności i seksualności 
w doświadczeniach i praktykach życia codziennego. Ekspert w programach 
naukowo-badawczych m.in. Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 
Instytutu Spraw Publicznych, Instytutu Rozwoju Służb Społecznych, Instytucji 
Kultury Centrum Nauki Kopernik, Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę", 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci; Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, 
Grupy Edukatorów Seksualnych Ponton. Autorka, współautorka i 
współredaktorka książek, autorka haseł w Encyklopedii dzieciństwa (red. D. 
Waloszek) (2016), w Encyklopedii starości (red. A. Zych) (2018) oraz artykułów 

w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Współredaktorka trzech tomów monograficznych 
„Societas/Communitas”. Wiceprzewodnicząca sekcji Socjologii Rodziny w Polskim Towarzystwie Socjologicznym. 

 
Czas trwania warsztatu: 120 min 
Liczba Uczestników: 12 0sób  
Potrzebne materiały: 12 arkuszy papieru A1; 12 markerów; taśma malarska 
(materiały zapewnione przez Organizatorów) 
 
Opis warsztatu:  
Warsztat dotyczy obszaru komunikowania się, a konkretnie języka potocznego, używanego w sferze 
prywatnej i publicznej na temat seksu i seksualności. Określenia, wytwarzające i podtrzymujące istotne 
dla swoich uczestników zespoły znaczeń w obszarze wiedzy życia codziennego mogą one zawierać 
etykiety, będące narzędziem deprecjacji, wytwarzające złudzenie, że pewna cecha jest stałą właściwością 
nazywanego zjawiska oraz stereotypy, czyli pierwotne klisze emocjonalne, hasła wywoławcze określonej 
zbitki poznawczo-emocjonalnej w systemie pojęciowym akceptowanym przez jednostkę. W warstwie 
lingwistycznej warsztat skoncentrowany jest na cechach środków językowych, 
znanych/używanych/nieużywanych przez uczestników. Wiele osób nie zna poprawnych terminów 
określających części ciała i zachowania seksualne – używają zwykle slangu, języka potocznego, 
wulgarnego, infantylnego.  W trakcie warsztatu słowa i wyrażenia staną się pretekstem do dyskusji na 
temat nie tylko werbalizowania seksualności, ale naszych wartości i postaw wobec tej sfery życia w sferze 
prywatnej i publicznej. 
 
Cele:  

• zapoznanie ze znanym/używanym słownictwem, dotyczącym seksualności, której uczestnicy 
warsztatu są zarówno nadawcami, jak i odbiorcami; 

• zwiększenie swobody w świadomym używaniu słownictwa związanego z seksualnością; 

• analiza społecznego znaczenia języka potocznego na temat seksualności poprzez poznanie reguł 
formowania wypowiedzi i ich interpretacji w życiu codziennym;  

• refleksja nad społeczno-kulturowym i etycznym kontekstem semantycznej warstwy 
obyczajowości seksualnej. 
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WARSZTAT 3. Trening samoświadomości dla zdrowia 
 
Osoba prowadząca: dr Anna Pałęga 
Katedra i Zakład Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; 
Członek Zarządu Fundacji Kreatywnie dla Zdrowia, Wrocław 

 
 

dr n. hum., psycholog, specjalizuje się w psychologii środowiskowej. Jej 
badania ilościowe koncentrują się na sposobach w jaki środowisko 
naturalne i zabudowane przyczyniają się do dobrostanu (lub nie) 
człowieka. Przedmiotem jej naukowego zainteresowania są estetyka 
środowiska i życia codziennego, procesy psychologiczne, które zbliżają nas 
do świata przyrody lub alienują nas od niego, postawy i przekonania 
dotyczące zdrowia i choroby, wpływ kreatywności na zdrowie. Autorka 
kilku publikacji naukowych oraz współredaktorka 1 monografii. 
 
 

 
Czas trwania warsztatu: 120 min 
Liczba Uczestników: 12 osób 
Potrzebne materiały: test osobowości, kartka papieru, długopis (materiały zapewnione przez 
Organizatorów) 
 
Opis warsztatu:  
Zajęcia dotyczą rozwijania zdolności rozumienia własnych stanów wewnętrznych. Wgląd we własne procesy 
psychiczne (emocje, myśli, pragnienia) i umiejętność ich modelowania mogą być pomocne nie tylko we 
własnym rozwoju osobistym, ale także w relacjach z innymi osobami, czy wspomagania ich rozwoju. 
Świadomość siebie tu i teraz może prowadzić do rozpoznania wzorców i mechanizmów działania oraz ich 
przyczyn, co pozwala niekiedy na uwolnienie się od zachowań, które negatywnie wpływają na nasze zdrowie. 
Pierwsza część dotyczyć będzie problemu samowiedzy i samoświadomości.  
W drugiej części uczestnicy aktywnie będą ćwiczyć rozwijanie samowiedzy (trening uważności, 
rozpoznawanie stanów wewnętrznych w chwili, gdy powstają, poszerzanie wrażliwości na różne 
modalności zmysłowe doświadczenia).  
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WARSZTAT 4. Techniki relaksacji dla dzieci i dorosłych 
 
Osoba prowadząca: mgr Jagoda Szałaj  

 
absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego (uzyskany tytuł magistra 
filologii) oraz Szkoły Terapii Czaszkowo-Krzyżowej (uzyskany tytuł 
zawodowy: Terapeuta Czaszkowo-Krzyżowy). Ponadto, absolwentka 
następujących szkoleń: „Techniki Relaksacji” Europejskiego Centrum 
Terapii; technik pracy z ciałem “MA-URi Healing Arts” 
Międzynarodowego Instytutu MA-URI. Od 2010 roku zajmuje się terapią 
poprzez pracę z ciałem, medytacje dynamiczne, terapię w ruchu. Od 
2012 roku prowadzi szkolenia z terapii w ruchu i technik relaksacji dla 
dzieci i dorosłych. Od 2014 roku przeprowadza sesje indywidualne dla 
klientów z zakresu terapii czaszkowo-krzyżowej w Polsce i za granicą. 
 

 
Czas trwania warsztatu: 120 min 
Liczba Uczestników: max 16 osób (ze względu na techniki do ćwiczenia w parach konieczna jest parzysta 
ilość uczestników) 
Potrzebne materiały: ćwiczymy na boso (lub w skarpetkach); ubranie powinno być takie, aby dawało 
swobodę ruchów w pozycji pionowej i horyzontalnej. 
 
Opis warsztatu: 
W warsztacie pokazane zostaną techniki lub narzędzia, których się nauczyłam i sama z nich korzystam w 
pracy własnej i z moimi klientami na sesjach indywidualnych i grupowych. Dlatego chętnie dzielę się tym, co 
mam sprawdzone i wiem, że działa. 
 
Program warsztatów zawiera naukę takich technik, jak: 

1. masaż metamorficzny, 
2. ukształtowanie czaszkowe, 
3. ćwiczenia szczęki, 
4. ćwiczenia oddechowe - jak używać ich do rozluźnienia i uspokojenia emocji, 
5. elementy terapii w ruchu, 
6. medytacja “Tu i teraz” 

 
 


