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Ewa Duda – magister pedagogiki resocjalizacyjnej absolwentka WSPS w Warszawie.
Ukończone studia podyplomowe - Socjoterapia z elementami psychoedukacji i psychoterapii
rodzin - trener terapeuta WSZiP w Wałbrzychu oraz z Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii
WSPR w Warszawie, Psychologiczne podstawy trudności niepowodzeń szkolnych na AH-E w
Łodzi oraz „Patologiczne relacje w rodzinie ich diagnoza i możliwości działań terapeutycznych”.
Udział w różnych krótszych formach szkoleniowych i w warsztatach z zakresu psychologii i
pedagogiki. Wieloletni pedagog w Zespole Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu,
współpracownik Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego przy Caritas Diecezji Radomskiej. W
latach 2001 – 2014 prowadzenie zajęć na uczelniach wyższych m.in..: UKSW przy WSD w
Radomiu, WSUPiZ w Rykach, Politechnice Radomskiej oraz w Studium Doskonalenia Kadr
Oświatowych w Radomiu do chwili obecnej. Od kilku lat współpracuje ze Stowarzyszeniem na
rzecz wspierania rodzin "Nowe Perspektywy", gdzie prowadzi zajęcia warsztatowe dla rodziców
z zakresu umiejętności psychospołecznych, w tym z zakresu umiejętności wychowawczych oraz
zajęcia aktywizujące dla Seniorów.
Ewelina Wróbel – magister psychologii, osoba aktywna, pełna energii co przekłada się na
różnorodność zajęć: pracuje jako psycholog policyjny, udziela wsparcia Operatorom Numeru
Alarmowego 112, prowadzi zajęcia ze studentami Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu.
Opracowuje i prowadzi warsztaty psychologiczne oraz udziela indywidualnej pomocy
psychologicznej głównie w oparciu o założenia Terapii Poznawczo -Behawioralnej oraz Terapii
Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Interesuje się psychoterapią, coachingiem, grafiką
komputerową, podróżami i wędrówkami górskimi.
Magdalena Buzor - doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, magister pedagogiki
opiekuńczo-wychowawczej. Autorka publikacji naukowych z zakresu pedagogiki medialnej i
społecznej dotyczących korzystania z Internetu a preferowanych stylów życia młodzieży.
Wykładowca na Wydziale Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu.
Andrzej Gołębiowski - doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki - Akademia
Pedagogiki Specjalnej w Warszawie 2000 r. Prorektor do Spraw Studenckich, Dziekan Wydziału
Nauk Społecznych w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu. Wiceprezes Zarządu Polskiego
Towarzystwa Polityki Społecznej Oddział w Radomiu. Członek Drohiczyńskiego Towarzystwa
Naukowego oraz Europejskiego Stowarzyszenia dla Bezpieczeństwa. Zainteresowania naukowe
zorientowane na problematykę pedagogiczną i społeczno-polityczną. Autor i realizator
programów profilaktycznych w zakresie choroby alkoholowej i narkomanii. Specjalista w
zakresie organizacji i zarządzania pomocą społeczną. Redaktor kilkunastu opracowań
zbiorowych i autor kilkudziesięciu artykułów naukowych. Organizator kilku konferencji
naukowych, krajowych i międzynarodowych. Poza obszarem badań naukowych jego pasją
życiową pozostaje turystyka górska.

