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Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,
Zarząd PSTTSR informuje:
1. Zarząd PSTTSR po rozpatrzeniu stosownego wniosku podjął decyzję o przyznaniu prawa
organizacji ogólnopolskiej konferencji PSTTSR w 2016 roku środowisku toruńskiemu.
Tegoroczna konferencja pod tytułem „Więcej niż cud – Podejście Skoncentrowane na
Rozwiązaniach w praktyce” będzie miała miejsce w Toruniu w dniach 17-18 czerwca.
Tematyka konferencji nawiązuje do tytuły jednej z kluczowych publikacji dotyczących istoty
Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (S. de Shazer, Y. Dolan, More than miracles. The
State of the Art of Solution-Focused Brief Therapy, New York 2007). Koncentrować się
będzie na rozumieniu kluczowych elementów tego modelu terapii oraz ich praktycznych
implikacjach dla praktyki pomocowej.
Planowana konferencja będzie miała charakter jubileuszowy (10 edycja, wliczając
międzynarodową konferencję EBTA z 2012 roku). Spodziewać możemy się zatem
szczególnych dodatkowych atrakcji.
W myśl zapowiedzi organizatorów wkrótce zostanie uruchomiona strona konferencji
(www.wotuiw.torun.pl; zakładka: konferencja PSR 2016), gdzie na bieżąco uzupełniany
będzie program i pozostałe informacje organizacyjne.
Kontakt do organizatorów: Sekretariat WOTUiW w Toruniu, tel.0-56 622-89-08 (Anna
Piotrowska), mail: wotuiw@wotuiw.torun.pl )
2. Na wniosek Rady Merytorycznej Zarząd PSTTSR podjął decyzję o przyznaniu kolejnych
certyfikatów terapeuty, trenera i superwizora PSTTSR. Gratulujemy!
3. Informujemy, iż wysokość składki członkowskiej w bieżącym roku nie uległa zmianie
i wynosi 50,00 zł rocznie. Jednocześnie przypominamy wszystkim członkom PSTTSR
o potrzebie uiszczenia takiej składki za rok 2016.
4. Kolejne osoby przystąpiły do naszego Stowarzyszenia – proces rekrutacji przebiega płynnie,
korespondencja mailowa obsługiwana jest na bieżąco.
5. W przygotowaniu jest kolejny, trzeci numer naszego kwartalnika „Rozwiązania”. W dalszym
ciągu aktualne pozostaje zaproszenie do publikowania na jego łamach swoich opracowań i
refleksji związanych z TSR (kontakt: ikrasiejko@interia.pl).
6. Jeszcze raz przypominamy o zwołanym na dzień 21.02.2016 nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu członków PSTTSR, poświęconemu zmianom w statucie PSTTSR dotyczącym
zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami w zakresie przedmiotu działalności
Stowarzyszenia. Miejsce: Toruń, Szosa Bydgoska 1, godz. 12.00.
Pozdrawiamy
Zarząd PSTTSR

