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Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

Jako Zarząd PSTTSR postanowiliśmy usprawnić przepływ informacji i na bieżąco informować Państwa
o tym, co się dzieje w naszym Stowarzyszeniu. Postaramy się zatem, aby Biuletyn Informacyjny
docierał do Was regularnie, z częstotliwością raz na 1-2 miesiące.
Na początek, dla tych z Państwa którzy nie byli obecni na ostatnim Walnym Zgromadzeniu PSTTSR
krótkie przedstawienie członków nowego Zarządu:
Jacek Szczepkowski – Prezes PSTTSR, adiunkt na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu,
terapeuta, trener i superwizor PSR. Ideę TSR zgłębia od 1999 roku. Certyfikowany terapeuta
uzależnień. Kierownik Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień, pierwszego w
kraju ośrodka o charakterze rezydencjalnym, którego program oparty jest o założenia PSR. Autor
wielu artykułów i publikacji zwartych z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (m.in.
„Terapia młodzieży z problemem narkotykowym…”, „Praca socjalna. Podejście Skoncentrowane na
Rozwiązaniach”, „Resocjalizacja młodzieży uzależnionej oparta na potencjałach. W poszukiwaniu
rozwiązań instytucjonalnych” itp.).
Magda Szutarska – członek Zarządu, psycholog, trener, psychoterapeuta. Specjalista w
zakresie
przeciwdziałania
przemocy
w
rodzinie.
Przygodę
z
Podejściem
rozpoczęła w 2004 roku. Pracuje z dziećmi, młodzieżą, rodzinami, dorosłymi. Dodatkowo - absolwent
Czteroletniej Szkoły Psychoterapii Polskiego Instytutu Ericksonowskiego w Łodzi. Od 2011 roku w
organizuje w Poznaniu, w ramach Pracowni, warsztaty, szkolenia z zakresu TSR. Razem z Anią
Szafrańską animuje Poznańskie Koło PST-TSR. Od lipca - rekomendowany trener TSR. Pasjonat i
prekursor pracy kartami metaforycznymi.
Klara Sztyler- Małek – członek Zarządu, psycholog kliniczny, ukończyła II stopień TSR. Specjalistka w
zarządzaniu kadrami oraz zarządzaniu stresem w organizacji. Inicjatorka i liderka wielu działań
biznesowych
i
społecznych.
Współzałożycielka
PSTTSR,
terapeutka
grupowa
i
indywidualna pracująca w nurcie TSR, prowadzi grupy motywacyjne, grupy dla
rodzin (wstępne, podstawowe i zaawansowane), grupy dla osób z problemem uzależnień. Autorka
projektów: radzenie sobie ze stresem w organizacji; radzenie sobie ze złością; warsztaty rozwojowe.
Łączy świat biznesu ze światem psychologii.
Zarząd PSTTSR spotyka się regularnie, do tej pory za nami 4 posiedzenia– pracowite:)
Krótkie podsumowanie poniżej:

1. Miło nam poinformować, że od początku kadencji nowego Zarządu nasze grono powiększyło
się o 15 kolejnych członków. Jest nas zatem coraz więcej.
2. W czerwcu br. ukazał się pierwszy numer naszego czasopisma pt. „Rozwiązania” (dostępny
na stronie PSTTSR). Redaktorem naczelnym została dr hab. Izabela Krasiejko. Aktualnie w
przygotowaniu jest kolejny numer. Wszystkich chętnych z lekkim piórem zapraszamy do
współpracy (kontakt: ikrasiejko@interia.pl).
3. Aktualnie procujemy nad nowym, bardziej funkcjonalnym formatem strony internetowej.
Czekamy na ewentualne sugestie i propozycje!
4. Zapraszamy do włączania się w prace Stowarzyszenia, przesyłanie pomysłów, sugestii – każdy
chętny mile widziany:)
5. Na wniosek Przewodniczącej Rady Merytorycznej dokonano zmian w jej składzie. Odwołana
została Pani Monika Lakowska i Pan Jacek Szczepkowski, powołany został Pan Tomasz Świtek.
6. Zarząd podjął uchwałę o możliwości obejmowania patronatem PSTTSR imprez i wydarzeń
związanych z propagowaniem nurtu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
Rozwiązanie to ma charakter wnioskowy i zainteresowani mogą wystąpić o to do Zarządu
drogą mailową (stowarzyszenie@psttsr.pl).
7. Zarząd na wniosek Rady Merytorycznej podjął uchwałę o przyznaniu 10% zniżki członkom
Stowarzyszenia na wszystkie szkolenia realizowane przez podmioty posiadające akredytację
PSTTSR. Aktualnie takową posiadają trzy instytucje: Centrum PSR, Centrum Rozwiązań i
Laboratorium Edukacji i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Zniżka dotyczy osób
będących członkami Stowarzyszenia, mających uregulowane składki członkowskie.
8. Wdrażamy proces certyfikacji – za nami pierwsze rekomendacje Rady Merytorycznej oraz
pierwsza uchwała nadająca certyfikaty superwizora: Ewa Majchrowska i Jacek Szczepkowski
oraz trenera: Iza Warchoł, Iza Krasiejko, Magda Szutarska.
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