
Dr Anna Górka – posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu treningów, szkoleń oraz 

indywidualnego i grupowego poradnictwa. Prowadzi superwizję dla doradców zawodowych 

w realizowanych projektach międzynarodowych. Absolwentka Psychologii oraz Etnologii  

i Antropologii Kulturowej oraz podyplomowych studiów z doradztwa zawodowego. 

Wykładowca akademicki, doktor nauk humanistycznych. Posiada bogate doświadczenie 

w pracy z osobami bezrobotnymi i niepełnosprawnymi (m.in. Zakłady Aktywności 

Zawodowej, Centra Integracji Społecznej, spółdzielnie socjalne). Redaktorka polskich 

tłumaczeń książek: „Poradnictwo socjodynamiczne. Praktyczne podejście do nadawania 

znaczeń” Vance’a Peavy’ego oraz „Aktywne zaangażowanie. Istota i praktyka poradnictwa 

kariery” Normana E. Amundsona. Autorka raportów wdrożeniowych w projektach 

adaptujących podejścia konstruktywistyczne w poradnictwie.  

Marta Cygan – doradca zawodowy i personalny, pedagog, trener, coach, nauczyciel 

akademicki. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego (Pedagogika, poradnictwo), 

Dolnośląskiej Szkoły Wyższej (studia podyplomowe  ,,Doradca – Trener – Konsultant. 

Całożyciowe poradnictwo zawodowe”) oraz Szkoły Trenerów i Konsultantów Zarządzania 

MATRIK. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu treningów, 

warsztatów, szkoleń i zajęć dydaktycznych oraz indywidualnego i grupowego poradnictwa 

dla różnych grup klientów (m.in. uczniowie, studenci, osoby bezrobotne, seniorzy, 

nauczyciele, pracownicy socjalni, pracownicy różnych instytucji sektora publicznego  

i pozarządowego, osoby z niepełnosprawnościami, asystenci, trenerzy aktywności i trenerzy 

pracy). Specjalizuje się w poradnictwie edukacyjno – zawodowym oraz całożyciowym, 

doradztwie personalnym, edukacji dorosłych oraz aktywizacji społecznej i zawodowej grup 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. Poza bezpośrednią pracą z klientem indywidualnym 

i grupowym, zajmuje się również tworzeniem i realizowaniem autorskich programów 

szkoleniowych, głównie w  obszarze poradnictwa oraz rozwoju osobistego i zawodowego.  

W pracy zawodowej inspiruje się nurtem konstruktywistycznym oraz holistycznym 

podejściem do człowieka i rozumienia kariery jako procesu jego całożyciowego rozwoju.  

 

Barbara Górka – doradczyni zawodowa i personalna, pedagog, ekspertka  

w międzynarodowych projektach dot. nowożytnego poradnictwa zawodowego, trenerka  

z zakresu tematyki poradnictwa socjodynamicznego (szkolenia w czeskim Euroguidance oraz 

norweskim Oslo and Akhersus University). Koordynatorka procesu adaptacji podejścia 

socjodynamicznego na grunt polskiego poradnictwa zawodowego w projekcie polsko-

fińskim. Doświadczenie zawodowe szkolnego doradcy zawodowego w integracyjnym 

gimnazjum i liceum, w Warsztatach Terapii Zajęciowej oraz Zakładach Aktywności 

Zawodowej, doradcy zawodowego – orzecznika w Powiatowym Zespole ds. orzekania  

o niepełnosprawności oraz w placówkach resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych. Autorka 

i koordynatorka kilkunastu projektów z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej osób 

„zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Na gruncie naukowym interesują ją głównie 

holistyczne podejście do klienta w odniesieniu do teorii konstruktywistycznych oraz procesy 



wsparcia dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Autorka publikacji m.in. 

„Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach 

specjalnych” (KOWEZIU, 2015) i artykułów np. „Narzędzia wsparcia klienta w poradnictwie 

socjodynamicznym” (Zeszyt Informacyjno-Metodyczny Doradcy Zawodowego nr 59 MRPiPS). 

Agata Włodarczyk-Bucharowska –  magister wiedzy o teatrze, socjo - i arteterapeutka, 

pedagożka ulicy.  Ukończyła Studium socjoterapii i treningu personalnego w Krakowskim 

Centrum Psychodynamicznym oraz kurs Arteterapia – kultura przeciw wykluczeniu. 

Specjalizuje się  w pracy z grupami marginalizowanymi społecznie. Mentorka w projekcie 

mobilności ponadnarodowej skierowanym do osób zagrożonych wykluczenie społecznym  

oraz doradca zawodowy. W swojej pracy łączy metody z pogranicza teatru, dramy, sztuk 

plastycznych i terapii. 


