
 
  

 
 

 
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SEKCJI W OKRESIE  
od 29.05.2015 r. do 27.11.2015 r. 

 

 
 Sekcja Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach Polskiego Towarzystwa 

Psychologicznego została powołana w dniu 29 maja 2015 r. na zebraniu założycielskim, które 

odbyło się w Warszawie. Podczas spotkania wybrano władze oraz przyjęto regulamin sekcji. 

  

Powołanie Sekcji Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach – PSR zostało 

zatwierdzone przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego na posiedzeniu 24 

czerwca 2015 r. na wniosek 20 członków założycieli.  

 

W dniu 11 września 2015 r. odbyło się pierwsze spotkanie robocze członków Sekcji. 

Porządek spotkania był następujący: 

1. Przekazanie informacji o procedurze przyjęcia wniosku o powołanie Sekcji i podjęcia 

uchwały przez PTP. Omówienie spraw formalnych. 

2. Przypomnienie celów Sekcji i opracowanie strategii podejścia do nich. 

3. Sposób funkcjonowania Sekcji. 

W spotkaniu uczestniczyło 2 członków zarządu Sekcji – przewodniczący i sekretarz. 

 

Ad.1 
Przewodniczący wraz z sekretarzem przekazali obecnym relację ze spotkania 24 czerwca 2015r. 

podczas którego odbyła się prezentacja projektu Sekcji PSR i dyskusja obecnych uczestników 

prezydium PTP.  

 

Ad. 2 
W wyniku wymiany opinii została przyjęta strategia realizacji celów, dla których Sekcja została 

powołana. Podczas spotkania członkowie Sekcji podzielili się na 6 zespołów tzw. „grup 

roboczych” z wytypowanym liderem, realizujących cele Sekcji: Promowanie nurtu TSR w 

dziedzinach ochrony zdrowia i rozwoju psychospołecznego, integracja środowiska terapeutów w 

Polsce i zagranicą, budowanie i przeprowadzanie projektów badawczych w zakresie 

skuteczności TSR w pomocy psychologiczno-terapeutycznej, sformułowanie i dbanie o standardy 

pracy w nurcie TSR w oparciu o kodeks  etyczny PTP, organizowanie konferencji naukowych i 
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wszelkiego rodzaju możliwości wymiany doświadczeń i uruchomienie i prowadzenie działalności 

wydawniczej. Każdy z obecnych wyraził swoje preferencje oraz gotowość do aktywnego udziału 

w pracach zespołu.  

  

 W okresie sprawozdawczym do Sekcji przyjęto trzech nowych członków. Na ostatni dzień 

okresu sprawozdawczego Sekcja PSR-PTP liczy 23 członków. 

 


