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#SolidarniZUkrainą

Jak pomóc sobie i innym w tym trudnym czasie?

Otwarte, ogólnodostępne, bezpłatne webinary - oferta firm zewnętrznych 
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Lista zbliżających się wydarzeń organizowanych przez Medicover

Organizowane wydarzenia w najbliższym czasie:
Data Organizator Temat webinaru Link do 

zapisów

9.03.2022
10:00-11:30

Medicover Jak rozmawiać o wojnie z dziećmi. Psychologia dziecka. 
Webinar w języku polskim. 

ZAPISZ SIĘ

10.03.2022 
16:00-17:30

Medicover Як впоратися з тривогою і почуттям загрози
/Jak radzić sobie z lękiem i poczuciem zagrożenia
– українською мовою
Webinar w języku ukraińskim/ українською мовою

ZAPISZ SIĘ

11.03.2022
10:00-11:30

Medicover Jak wspierać osoby doświadczające kryzysu 
emocjonalnego (szczególnie uchodźców z Ukrainy)
Webinar w języku polskim. 

ZAPISZ SIĘ

*Uwaga ilość miejsc jest ograniczona, obowiązują zapisy. 

https://medicover.clickmeeting.com/294448992/register
https://medicover.clickmeeting.com/476828628/register
https://medicover.clickmeeting.com/347374753/register
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Lista zbliżających się wydarzeń organizowanych przez Uniwersytet SWPS

Organizowane wydarzenia w najbliższym czasie:

Data Organizator Temat webinaru Link do 
transmisji YT

4.03.2022
17.00-18.00

Uniwersytet SWPS Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o wojnie oraz jak je 
wspierać w tym trudnym czasie?

OGLĄDAJ

4.03.2022
18:30-19:30

Uniwersytet SWPS Informacja i dezinformacja - rola mediów społecznościowych OGLĄDAJ

4.03.2022
18:30-19:30

Uniwersytet SWPS Jak radzić sobie z niepewnością i lękiem dotyczącym 
zagrożenia wojennego?

OGLĄDAJ

8.03.2022 
18:30-19:30

Uniwersytet SWPS Trauma psychiczna i inne psychologiczne konsekwencje wojny OGLĄDAJ

9.03.2022
17:00-18:00

Uniwersytet SWPS Migracje w obliczu dramatu wojennego OGLĄDAJ

11.03.2022
18:30-19:30

Uniwersytet SWPS Cyberataki w konflikcie międzynarodowym OGLĄDAJ

Źródło: https://web.swps.pl/w-obliczu-wojny?_ga=2.195718441.400701515.1646384340-1309976628.1646384340

*Wszystkie wydarzenia będą odbywały się za pośrednictwem transmisji na YouTube. Wybrane webinary będą sukcesywnie udostępniane także w wersji z napisami angielskimi i 
ukraińskimi (kilka dni po emisji). 

https://www.youtube.com/watch?v=fLnTy4v1Fgw
https://www.youtube.com/watch?v=3sCRBMJIC1U
https://www.youtube.com/watch?v=dSeSeyAijhI
https://www.youtube.com/watch?v=3YfmTdNJtp4
https://www.youtube.com/watch?v=SsyDx1uA5nI
https://www.youtube.com/watch?v=QUVPX_rN8Iw
https://web.swps.pl/w-obliczu-wojny?_ga=2.195718441.400701515.1646384340-1309976628.1646384340
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Nagrania webinarów

Zapraszamy do zapoznania się z przydatnymi materiałami 

Organizator Temat webinaru Link do 
nagrania

Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu 
Warszawskiego

Jak rozmawiać z dzieckiem o wojnie? LINK

Uniwersytet SWPS Panika - jak sobie z nią radzić w sytuacji wojny? LINK

Centrum Terapii Dialog Wojna w Ukrainie: Jak radzić sobie z lękiem, niepokojem, strachem? 
Wskazówki od psychologa 

LINK

MINDGRAM RAZEM SILNI: Twarzą w twarz z lękiem i stresem w czasie wojny LINK

MINDGRAM Przywództwo w trudnych czasach niepokoju LINK

https://www.youtube.com/watch?v=z0XJgfd6Als
https://www.youtube.com/watch?v=__r6uFs9wr4
https://www.youtube.com/watch?v=d4BX8KlY3Z0
https://www.youtube.com/watch?v=do7tfk0vjBQ
https://www.youtube.com/watch?v=pjcqwiiPGZk&ab_channel=Mindgram

