Biuletyn Informacyjny PSTTSR – grudzień nr 6/2016

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,
W związku na nadchodzącymi Świętami i zbliżającym się Nowym Rokiem
życzymy wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia i spełnienia marzeń!
Ponadto Zarząd PSTTSR informuje:
1. Zarząd PSTTSR w porozumieniu z Radą Merytoryczną podjął decyzję o powołaniu Rady
Naukowej PSTTSR. Do kompetencji tej Rady będzie należało m.in. redakcja kwartalnika
PSTTSR pt. „Rozwiązania”, opracowanie i przyznawanie grantów na badania naukowe
z zakresu Terapii i Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach oraz opracowanie
i udostępnienie członkom Stowarzyszenia zbioru artykułów i opracowań zwartych
dotyczących problematyki TSR/PSR. Jednocześnie informujemy, że członkami Rady
Naukowej zostali: dr hab. Iza Krasiejko, dr hab. Teresa Zubrzycka-Maciąg, dr hab. Anna
Cierpka, dr Anna Gulczyńska. Serdecznie gratulujemy!
2. Zarząd PSTTSR ustalił termin organizacji dorocznej ogólnopolskiej konferencji poświęconej
Podejściu i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w przyszłym roku na dzień 09-10
czerwca 2017. Wszystkie środowiska, czy podmioty zainteresowane podjęciem się takiego
wyzwania prosimy o składanie aplikacji do Zarządu do dnia 31.01.2017r. Aplikacja powinna
uwzględniać następujące elementy: tytuł konferencji, koncepcję merytoryczną - program
(sesje plenarne i warsztaty), miejsce konferencji, wstępny kosztorys zawierający jednostkowy
koszt uczestnictwa oraz komitet organizacyjny. Konkurs na organizację konferencji zostanie
rozstrzygnięty na początku lutego przyszłego roku.
3. Wobec powtarzający się pytań dotyczących kierowania korespondencji do Zarządu
informujemy, że korespondencja taka odbywa się wyłącznie za pośrednictwem poczty
elektronicznej (kontakt na stronie: www.psttsr.pl).
4. Wysokość składki członkowskiej nie uległa zmianie i aktualnie wynosi 50,00 zł rocznie.
5. Kolejne osoby przystąpiły do naszego Stowarzyszenia.
6. Zarząd PSTTSR (uchwała nr 19/2016) na wniosek Rady Merytorycznej przyznał Pani Klarze
Sztyler-Małek certyfikat trenera TSR – gratulujemy!
7. Przypominamy o możliwości umieszczania swoich danych w bazie członków PSTTSR na
naszej stronie internetowej (www.psttsr.pl). Jest to możliwe poprzez wypełnienie ankiety
dostępnej pod linkiem: baza członków PSTTSR
8. Trwają prace redakcyjne związane z publikacją kolejnego numeru kwartalnika „Rozwiązania”.
Zachęcamy do publikowania na jego łamach swoich opracowań i refleksji związanych z TSR
(kontakt: ikrasiejko@interia.pl).
Pozdrawiamy
Zarząd PSTTSR

