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Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,
Zarząd PSTTSR informuje:
1. W imieniu Zarządu PSTTSR i organizatorów zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję
Naukową PSR pt. „Więcej niż cud – Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach
w praktyce” - Toruń , 17-18 czerwca br. W załączeniu przesyłamy ramowy program.
Kontakt do organizatorów i zapisy: sekretariat WOTUiW w Toruniu, tel. 0-56 622-89-08
(Anna Piotrowska), mail: wotuiw@wotuiw.torun.pl ).
2. W trakcie konferencji Zarząd PSTTSR zwołuje doroczne Walne Zgromadzenie członków
Stowarzyszenia na dzień 17 czerwca 2016, godz. 18-20.00, miejsce: Wydział Matematyki
i Informatyki UMK, ul. Chopina 12/18, Toruń.
3. Prace nad nową stroną internetową PSTTSR dobiegają końca, wkrótce będziemy mogli
Państwu ją zaprezentować. W związku z powyższym prosimy osoby, które chcą aby ich dane
kontaktowe dostępne były w bazie członków Stowarzyszenia, zamieszczonej na nowej stronie,
o wypełnienie elektronicznej ankiety:
https://docs.google.com/forms/d/12G8P9OqjZiMyZDAamKa0QM25tLK4Ptv6tQuaREUW__g/viewform

4. Ponadto informujemy, iż trwają prace na Kodeksem etycznym terapeutów i konsultantów
PSTTSR. Uznaliśmy, że warto także dookreślić zasady postępowania w tej materii.
5. W związku z kolejnymi zapytaniami, 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 i ewentualne
zaległości z lat uprzednich. Przypominamy jednocześnie, że zgodnie z uchwałą Zarządu
członkom Stowarzyszenia, którzy mają uregulowane składki przysługuje 10% zniżka na
wszystkie formy kształcenia realizowane przez ośrodki posiadające akredytację PSTTSR.
Bonifikata dla członków przewidziana jest także w opłacie konferencyjnej.
6. Kolejne osoby przystąpiły do naszego Stowarzyszenia – proces rekrutacji przebiega płynnie,
korespondencja mailowa obsługiwana jest na bieżąco. Z przyczyn technicznych przez 3 dni
nie działała strona Stowarzyszenia i skrzynka mailowa – za co przepraszamy, aktualnie ich
funkcjonalność została przywrócona.
7. 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).
Pozdrawiamy
Zarząd PSTTSR

