
 

 

 

 

 

 

Terapia Akceptacji i Zaangażowania (Acceptance and Commitment Therapy, w skrócie: ACT) wywodzi się  

z Terapii Poznawczo-Behawioralnych i opiera na naukach kontekstualno-behawioralnych (Contextual Behavioral 

Science, w skrócie: CBS). ACT proponuje nowe, odmienne od tradycyjnego, podejście do zdrowia psychicznego. 

Wykorzystując ACT można pomagać ludziom przejść przez życiowe trudności, zaakceptować nieuniknione 

cierpienie i jednocześnie skupić się na tworzeniu szczęśliwego, wartościowego życia. Prawdziwym celem w ACT 

jest umiejętność życia w zgodzie ze swoimi wartościami, niezależnie od przeciwności losu. 

 

Jak skutecznie pomagać osobom cierpiącym na depresje? Dowiedz się jak wykorzystać nowoczesne, oparte na 

badaniach naukowych podejście Terapii Akceptacji i Zaangażowania. Sprawdź warsztat Jacqueline A-Tjak Msc 

"ACT w pracy z depresją: jak wdrażać ACT w oparciu o badania i doświadczenie" 

 

Chcesz się dowiedzieć jak skutecznie leczyć psychozy i pomagać pacjentom powracać do zdrowia? Dowiedz się 

jak wygląda konceptualizacja symptomów towarzyszących psychozie przy wykorzystaniu modelu ACT oraz jak 

wykorzystać metafory i ćwiczeni w duchu ACT do leczenia psychozy. Koniecznie sprawdź warsztat Dr Ross 

White'a "Wykorzystanie ACT w psychozie" 

 

W jaki sposób można pomagać ludziom i zmieniać nieadaptacyjne zachowanie? Jak wykorzystać umiejętności 

językowe oraz Teorie Ram Relacyjnych? Jeśli chcesz rozwijać bardziej skuteczne techniki kierowania klientów  

w istotnych dla nich kierunkach zobacz warsztat Dr Louise McHugh "Język jako narzędzie w środowisku 

klinicznym" 

 

Jak pomagać osobom cierpiącym z powodu chronicznego bólu? Jak połączyć fizjoterapię z z psychologią? Poznaj 

innowacyjne podejście ACTiveRehab podczas warszatu Dr Gracieli Rovner "Wykorzystanie ACT w pomocy 

osobom zmagającym się z chronicznym bólem" 

 

Powyższe warsztaty oraz inne wydarzenia odbędą się podczas III Poznańskiej Konferencji ACT i CBS 

"Psychologia, medycyna i nauki kontekstualne", która odbędzie się w dniach 28-30 maja 2018 r. w Centrum 

Kongresowo - Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Konferencja jest 

pierwszym tego typu wydarzeniem, które odbędzie się we wschodniej części Europy, a mając jednocześnie 

charakter międzynarodowy jest otwarta dla uczestników z całego świata. Tematem rozważań będzie ukazanie  
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w jaki sposób nowoczesna nauka behawioralna łączy interwencje związane z ciałem i psychiką. Skierowana 

będzie do naukowców oraz profesjonalistów wykonujących zawody związane ze zdrowiem fizycznym  

i/lub psychicznym. Naczelną intencją organizatorów jest otwarcie drzwi między medycznymi i psychologicznymi 

interwencjami, których celem jest uśmierzanie ludzkiego cierpienia, jak również przedstawienie praktycznego 

wykorzystania badań naukowych, tak aby każdy uczestnik miał możliwość rozwinąć swe umiejętności i wiedzę.  

 

 

Przygotowaliśmy również atrakcje okołokonferencyjne, takie jak Follies (interaktywny bankiet) czy zwiedzanie 

miasta Poznania. 

 

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej wydarzenia: 

III Poznańska Konferencja ACT i CBS "Psychologia, medycyna i nauki kontekstualne" 

 

Będzie nam miło gościć Państwa w Poznaniu! 

 

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego 

prof. dr hab. n. o zdr. Ewa Mojs 

 

Zastępca Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego 

mgr Hubert Czupała  
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