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GRUPA INTERPERSONALNO – ROZWOJOWA 

dla osób pracujących w obszarze pomocy 

 

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w: 

3 – miesięcznej Grupie interpersonalno – rozwojowej skierowanej do osób 

pracujących w obszarze pomocy. 

Grupa prowadzona będzie technikami arteterapii, w oparciu o dynamikę grupy. 

Tematyka wynikać będzie z potrzeb jej uczestników i sytuacji grupowej. 

Celem Grupy jest:  

 uświadomienie własnych mocnych stron i  obszarów do rozwoju, potrzebnych 

w pracy z drugim człowiekiem, 

 pogłębienie samoświadomości,  

 uświadomienie swoich potrzeb związanych z rozwojem własnym, 

 rozwój dojrzałej empatii, 

 rozwinięcie umiejętności w budowaniu relacji pomocowej, 

 doświadczenie własne procesu grupowego. 

 

O uczestnictwie w grupie, decyzję podejmują wspólnie prowadzący wraz z 

kandydatem do Grupy, po przeprowadzonej konsultacji.  

Ilość miejsc w Grupie: 8 -12 

Terminy spotkań: 

30 marca – 22 czerwca, w każdą środę, w godz. 18.00 – 20.30 

Łączna ilość spotkań w ramach Grupy: 13 

Miejsce: Warszawa Śródmieście (dokładny adres zostanie podany po zebraniu się 

odpowiedniej ilości uczestników) 

Inwestycja: 350 zł/ miesięcznie płatne do 5 dn. każdego miesiąca (1050 zł za całość) 
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Przy dokonaniu pełnej wpłaty za 3 miesiące z góry – 990 zł 

Konsultacja do Grupy: 120 zł 

Zgłoszenia do Grupy: kontakt@sensarte.pl 

Tel. 609146622 

Osoba kontaktowa: Anna Sikorska 

 

 

Podczas każdego spotkania, do dyspozycji uczestników, będzie kawa, herbata, 

chłodne napoje. 

 

 

Prowadzący: 

 

Mgr. Anna Sikorska 

 

Magister sztuki, arteterapeutka, terapeutka 

dźwiękiem, skrzypaczka.  

Właścicielka SESNARTE – Centrum Arteterapii, 

arteterapeutka oraz koordynator ds. terapii 

zajęciowej Mazowieckiego Specjalistycznego 

Centrum Zdrowia im. Jana Mazurkiewicza w 

Pruszkowie, gdzie prowadzi i współprowadzi grupy 

psychorozwojowe technikami arteterterapii i 

muzykoterapii na oddziałach terapeutycznych oraz 

zajęcia muzykoterapeutyczne na oddziałach 

ogólnopsychiatrycznych. Stale współpracuje z  

Instytutem Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie 

prowadząc zajęcia z technik arteterapii oraz z Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii 

Sp. z o. o. w Zagórzu, koordynując Program edukacyjno – konsultacyjny 

„Rozpoznawanie i zapobieganie depresji u młodzieży szkolnej” i współprowadząc 

szkolenia technikami arteterapii dla pracowników i kadry zarządzającej. Autorka i 

współautorka artykułów na temat arteterapii, terapii dźwiękiem i relaksacji, 

opublikowanych m.in w ogólnopolskim podręczniku do arteterapii „Arteterapia w 
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praktyce klinicznej. Cz. II”, właścicielka SensArte - Centrum Rozwoju i Arteterapii w 

Warszawie. 

 

Mgr. Krzysztof Błażejewski 

Psycholog, psychoterapeuta, trener rozwoju 
osobistego. 

Zawodowo związany z Mazowieckim 
Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. 
Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, aktualnie w 
trakcie czteroletniej Szkoły Psychoterapii przy 
Ośrodku Intra. Ukończył Szkołę Trenerów 
Ośrodka Intra i Grupy Trop, Szkołę Coachów 
Grupy Trop, Szkołę Coachingu Grupowego 
Grupy Trop. Prowadzi psychoterapię 
indywidualną, grupową, treningi 
rozwoju osobistego, współpracuje z Instytutem 

Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki 

Specjalnej w Warszawie prowadząc zajęcia z 

obszaru psychologicznej pracy z grupami. 
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