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adres korespondencyjny: ul. Jaktorowska 4,  01-201 Warszawa  

Polska/Polandsekcjapsr@gmail.com 
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SEKCJI W OKRESIE  

od 01.01.2020 r. do 22.10.2020 r. 

 

Sekcja na ostatni dzień okresu sprawozdawczego liczy 49 członków, 

działających m.in. na rzecz następujących obszarów:integracji, promocji, badań 

dotyczących skuteczności podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach. 

 

W 2020 r. odbyły się 3 spotkania członków sekcji, które poświęcone były 

omówieniu bieżących spraw z wiązanych z działalnością. Na ilość spotkań 

niekorzystny wpływ miała sytuacja pandemii, która zwłaszcza w pierwszych 

miesiącach trwania zmusiła do przesunięcia terminów.  

W strukturze organizacyjnej Sekcji nastąpiły zmiany osobowe. Po rezygnacji 

koleżanki Renaty Pajakowskiej-Górniak, Zarząd za zgodą członków sekcji zaprosił 

Adriana Kondraciuka do podjęcia pracy w ramach zarządu Sekcji.   

Mimo pewnych ograniczeń wtrakcie roku członkowie sekcjipodejmowali 

działania w następujących obszarach: 

1. Kontynuowano działalność promocyjną sekcji. Działa fanpage Sekcji PSR, 

uaktualniany na bieżąco. 

2. Realizowano założenia integracji środowiska osób pracujących PSR, 

poprzez uczestnictwo w spotkaniach online, konferencji i szkoleniach 

organizowanych przez podmioty zrzeszające terapeutów PSR. 

3. Dnia 5 sierpnia 2020 r. odbyło się pierwsze spotkanie Zarządu Sekcji PSR-

PTP z zarządem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na 

Rozwiązaniach (PSTTSR). Spotkanie poświęcone było omówieniu możliwych 

obszarów współpracy obu organizacji w kierunku budowania i wzmacniania 

wspólnego środowiska specjalistów PSR w Polsce. Omówiono również kwestie 

dotyczące rozwoju nurtu, systemu certyfikacji i sytuacji terapeutów TSR. Zarządy obu 

organizacji wyraziły wolę i gotowość współpracy na rzecz integracji środowiska. Kroki 

te zostały podjęte także przy całkowitympoparciu Rady Merytorycznej Centrum 

Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach CTSR będącego dotychczas ważnym 
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partnerem Sekcji PSR-PTP. Obecnie trwają rozmowy pomiędzy tymi podmiotami w 

kwestii wypracowania zasad współpracy oraz ujednolicenia systemu certyfikacji. 

4. Zaktualizowana została strona internetowa, która ma promować naszą 

działalność. W planach jest uaktualnianie zamieszczanych treści i rozbudowa strony. 

5. Część członków Sekcji rozpoczęło realizację projektu pn. „Pudełka TSR”, 

który ma na celu zebranie doświadczeń, przemyśleń oraz praktyk, dla wybranych 

obszarów tematycznych i terapeutycznych przez grupy praktyków. 

6. W porozumieniu z firmą szkoleniową CTSR rozpowszechnia się i 

rozprowadza dokument pn. „Standardy pracy w PSR sekcji PSR-PTP”. 

7. Sporządzono dokument pn. Stanowisko Sekcji Podejścia 

Skoncentrowanego na Rozwiązaniach Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w 

sprawie obecnej sytuacji społecznej osób LGBT+ oraz stosowania tzw. “oddziaływań 

konwersyjnych”, który został poddany dyskusji na spotkaniach i po wspólnych 

uzgodnieniach zostanie udostępniony. 

8. Jako jeden z dalszych kierunków działalności Sekcji wyznaczono 

opracowanie nowej struktury grup roboczych i obszarów działań, integracja 

środowiska PSR w Polsce oraz umacnianie standardów pracy i rozwoju terapeutów 

TSR. 

9. Przygotowania do wspólnej konferencji na 2021 rok we współpracy z CTSR 

i PSTTSR [termin.17-19.06.2021]. 

10. Zostały uruchomione prace w kierunku wyjaśniania mitów i niewłaściwych 

informacji na temat nurtu TSR/ PSR. 

 

Kolejne spotkania członkowskie w ramach Sekcji zaplanowano na koniec 2020 roku. 

 

Zarząd Sekcji 

Luis AlarconArias 

Ewa Podgórska 

Adrian Kondraciuk 

 

 

 


