
 
 
 
 

 
PROGRAM ROZWOJU OSOBISTEGO DLA NASTOLATKÓW  

(trening umiejętności społecznych, Łomnica Zdrój, SIERPIEŃ 2022) 
 

Tomasz Bilicki, we współpracy z biurem turystycznym Trateria Poland, zaprasza nastolatki na warsztaty. 
 

Informacje formalne: 
- warsztaty mają formę kolonii zgłoszonych do bazy wypoczynku dzieci i młodzieży 
- podczas warsztatów realizowany jest program treningu umiejętności społecznych (TUS) 
- podczas wyjazdu zachowany będzie pełny reżim sanitarny, zgodny z aktualnymi zaleceniami 
- grupy 9 osób na jednym turnusie (uczestnicy są dobierani do grup według wieku i predyspozycji) 
- warsztaty poprowadzi Tomasz Bilicki – psychoterapeuta, trener TUS 2. stopnia. 
 

Terminy turnusów: 
Turnus 1.: 7-13 sierpnia 2022, turnus 2.: 14-20 sierpnia 2022, turnus 3.: 21-27 sierpnia 2022. 
 

Zakwaterowanie: Ośrodek wypoczynkowy „Nad Potokiem” w miejscowości Łomnica Zdrój, położonym 
na stoku górskim tuż nad wodospadem na Potoku Wapiennik. Zakwaterowanie w oddzielnym budynku, 
w pokojach 3-4 osobowych z łazienkami. Do dyspozycji grupy na miejscu: patio, stołówka, świetlica, 
kawiarnia z kominkiem, wiata grillowa oraz basen letni. 
 

Transport: uczestnicy dojeżdżają ̨i odjeżdżają ̨we własnym zakresie (pomagamy rodzicom w organizacji 
wspólnego transportu dla uczestników, możemy odebrać także kogoś z dworca PKP w Łomnicy-Zdrój 
albo PKS w Piwnicznej-Zdrój). Zbiórka na miejscu w Ośrodku w niedzielę po południu (rozpoczynamy 
kolacją). Odjazd w sobotę po południu (kończymy obiadem). 
 

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (kuchnia regionalna, dostosowana do preferencji uczestników). 
 

Program warsztatów (wybór poniższych zagadnień w zależności od potrzeb uczestników):
Integracja grupy 
Zaufanie ludziom 
Krytyka a krytykanctwo 
Dbałość o samoocenę 
Zasady komunikacji 
Przyjazna komunikacja 
Stawianie granic 
Asertywność 
Wyrażanie próśb i potrzeb 

Emocje i uczucia 
Ćwiczenia atrybucji 
Schematyczne myślenie 
Kontrola złości 
Kontakty w sieci 
Relacje a więzi 
Grupy społeczne 
Budowanie dystansu 
Rozpoznawanie stresu 

Treningi relaksacji 
Analiza wartości 
Dylematy moralne 
Realizacja marzeń 
Zmysły i dobry dotyk 
Świadomość zasobów 
Wielokulturowość

 

Program – atrakcje dodatkowe: 
         Wieczory filmowe 
         Gra terenowa 
         Korzystanie z basenu 

Wyjazd do Krynicy lub Starego Sącza (do wyboru) 
Spływ pontonowy (rafting) po Popradzie albo gokarty 
Grill albo kociołek (do wyboru)

 

Koszty: 1600 zł (niestety ubiegłoroczna cena 1200 zł jest 
nie do utrzymania w tak małej grupie i przy takiej inflacji). 
Można otrzymać fakturę i płacić bonem turystycznym. 
 

 
 
 

                          Informacje, zgłoszenia:  
                       kontakt@tomaszbilicki.pl 


