Biuletyn Informacyjny PSTTSR – marzec nr 1/2017
Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,
W dzisiejszym biuletynie informacje o :
 planowanej dorocznej konferencji PSTTSR,
 pracach Rady Naukowej PSTTSR,
 składkach członkowskich
 przyjęciu nowych członków i przyznaniu kolejnych certyfikatów terapeuty TSR
Zarząd PSTTSR informuje:
1. Zarząd PSTTSR podjął decyzję, iż organizatorem dorocznej konferencji PSTTSR będzie
„Centrum Rozwiązań”. Planowana konferencja będzie miała miejsce w Toruniu w dniach 910 czerwca br. Tytuł tegorocznego spotkania: „Poza techniką – indywidualny styl w Terapii
Skoncentrowanej na Rozwiązaniach”. Tytuł konferencji nawiązuje do twierdzenia, iż to nie
techniki czynią terapię, a w tym przypadku konstytuują model TSR. To sposób ich użycia jest
kluczowy, podobnie jak w przypadku młotka. Narzędzie to może służyć do wbijania gwoździ
lub jako przedmiot wykorzystany do wyrządzenia komuś krzywdy. Ponadto intencją
organizatorów jest stworzenie okazji do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami
odnośnie osobistego, indywidualnego stylu terapeutycznego, jaki praktykujemy na co dzień.
2. Powołana uprzednio Rada Naukowo PSTTSR opracowała regulamin i zasady przyznawania
grantów na badania naukowe dotyczące modelu TSR i jego aplikacji w różnych obszarach
praktyki zawodowej. Szczegółowe informacje zostaną przedstawione na tegorocznej
konferencji.
3. Kolejnym etapem porządkowania działalności PSTTSR jest weryfikacji płatności składek
członkowskich. Zarząd dokonał aktualizacji danych zarówno bieżących, jak i dotyczących lat
ubiegłych. W związku z powyższym w najbliższej przyszłości, Ci z Państwa którzy mają
zaległości w regulowaniu opłat członkowskich mogą spodziewać się maila z uprzejmą prośbą
i wypełnienie obowiązku członka PSTTSR. Jednocześnie informujemy, że wysokość składki
w bieżącym roku nie uległą zmianie i wynosi 50 zł. (nr konta dostępny na stronie:
www.psttsr.pl).
4. Kolejne osoby przystąpiły do naszego Stowarzyszenia.
5. Zarząd PSTTSR (uchwała nr 02/03/2017) na wniosek Rady Merytorycznej przyznał Pani
Sylwii Moch-Piątek i Oldze Geisler certyfikat terapeuty TSR – gratulujemy!
6. 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).
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
Pozdrawiamy
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