
 

 

 

ZAPROSZENIE 

 

 

Burmistrz Dorota Stegienka wraz z Radą i Zarządem Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy  

oraz Stowarzyszenie Epsilon Plus mają zaszczyt zaprosić na konferencję pt.: 

 

"Od emocji do zachowania. Współczesne spojrzenie na zdrowie psychiczne  

dzieci i młodzieży." 

 

Data i miejsce: 

8 grudnia 2022 r. (czwartek) 

 

Do udziału w sesji przedpołudniowej konferencji zapraszamy: przedstawicieli szkół i instytucji 

działających na rzecz dzieci i młodzieży. 

Do udziału w sesji popołudniowej konferencji zapraszamy w szczególności rodziców. 

 

Konferencja online na platformie Clickmeeting 

 

Zapisy na konferencję: 

Sesja przedpołudniowa: https://epsilon.clickmeeting.com/konferencja-ochota-2022 

Sesja przedpołudniowa: https://epsilon.clickmeeting.com/konferencja-ochota-2022-rodzice 

 

Uwaga: potwierdzenie rejestracji, które będzie zawierało link do wejścia na konferencję – może trafić  

do różnych folderów poczty np.: „spam”, „oferty” itp. Jeśli nie otrzymacie Państwo potwierdzenia zapisu - 

warto przejrzeć te foldery. 

 

https://epsilon.clickmeeting.com/konferencja-ochota-2022
https://epsilon.clickmeeting.com/konferencja-ochota-2022-rodzice


Program konferencji: 

 

Sesja przedpołudniowa 

9.00 przywitanie gości i inauguracja konferencji.  

9.15 - 10.30 wykład: "W morzu emocji. Jak zrozumieć i reagować na emocjonalne reakcje dzieci  
i młodzieży?" Dawid Rak  

10.30 - 10.50 przerwa  

10.50 - 12.00 Wykład: „Czy współczesny świat pozwala na bezpieczną więź? Problemy 
współczesnych dzieci i młodzieży z perspektywy teorii więzi i mentalizacji." Anna Knapik 

12.00 - 12.15 przerwa  

12.15 - 13.15 Wykład: "Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży. Od zrozumienia do wsparcia.” 
Dorota Mularz 

 

Sesja popołudniowa 

17.00 - 18.00 Wykład: „Co się dzieje z moim dzieckiem? Część 1 - Emocje.” Dawid Rak 

18.00 - 18.15 przerwa  

18.15 - 19.30 Wykład: „Co się dzieje z moim dzieckiem? Część 2 - Zaburzenia psychiczne.” Dorota 
Mularz 

 

Prelegenci 

Anna Knapik - pedagog, psychoterapeuta, certyfikowany trener PTP, asystent dydaktyczny  
na Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Długoletni praktyk w zakresie prowadzenia warsztatów  
i szkoleń dla dzieci i młodzieży oraz nauczycieli i rodziców, prelegent licznych konferencji z zakresu 
profilaktyki i zdrowia psychicznego. Jest współtwórczynią rekomendowanego Programu 
Profilaktyczno - Wychowawczego Epsilon i rekomendowanego programu Profilaktyczny Bank 
Dobrych Praktyk.    

Dawid Rak – psycholog, trener, psychoterapeuta w trakcie całościowego szkolenia 
psychoterapeutycznego w Katowickim Instytucie Psychoterapii, długoletni praktyk w zakresie 
prowadzenia warsztatów i szkoleń dla dzieci i młodzieży oraz nauczycieli i rodziców. Współtwórca 
rekomendowanego Programu Profilaktyczno-Wychowawczego Epsilon, realizowanego w setkach 
szkół na terenie całej Polski i rekomendowanego programu Profilaktyczny Bank Dobrych Praktyk,  
a także ogólnopolski koordynator realizacji obu w/w programów profilaktycznych.    

Dorota Mularz – psycholog, absolwentka Szkoły Trenerów Baza oraz Studium Reintegracji Społecznej 
Polskiego Towarzystwa Psychoprofilaktycznego, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji (Szkoła 
Psychoterapii Intra). Doświadczony trener - profilaktyk, pracujący na co dzień z nauczycielami w ramach 
rekomendowanych programów: Profilaktyczny Bank Dobrych Praktyk oraz Programu Profilaktyczno-
Wychowawczego Epsilon.   


