SPRAWOZDANIE
z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich
w dn. 22 września 2012r., godz. 17.00
Warszawa, ul. Kinowa 19
W dniu 22 września br. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które było odpowiedzią na
zgłaszaną przez naszych członków potrzebę stworzenia forum do dyskusji o celach rozwojowych SPCh.
Zgromadzenie rozpoczęło się prezentacją Przewodniczącego Zarządu Głównego ks. dr hab. Romualda
Jaworskiego na temat aktualnej kondycji Stowarzyszenia. Przewodniczący przedstawił przesłanki, jakie
towarzyszyły powstaniu Stowarzyszenia; aktualne konteksty działalności (religijny, psychologicznospołeczny, administracyjno-prawny) oraz kierunki rozwoju ad-intra i ad-extra.
Następnie Komisja ds. Rozwoju, w składzie Małgorzata Surma i Andrzej Mielecki, zaprezentowała
złożone przez naszych członków wnioski.
a) Wniosek o zmianę nazwy stowarzyszenia z brzmiącej obecnie: Stowarzyszenie Psychologów
Chrześcijańskich na Stowarzyszenie Psychologów i Psychoterapeutów Chrześcijan (możliwe dodanie
Doradców) bądź nie zmieniając dotychczasowego skrótu (SPCH) w pełnym brzmieniu Stowarzyszenie
Psychologów Chrześcijan i w takim rozumieniu posługiwanie się dotychczasowym skrótem nazwy.
b) Wniosek o doprecyzowanie, w jakim sensie Terapia Integratywna w Podejściu Chrześcijańskim jest
postawą, a w jakim szkołą psychoterapeutyczną.
c) Wniosek o rozbudowanie funkcjonalności oraz uporządkowanie strony www.
d) Wniosek o podwyższenie składki członkowskiej.
e) Wniosek o nie podejmowanie przez SPCh akcji politycznych.
f) Wniosek o ostrożność z podpisywaniem się pod hasłem „leczenie homoseksualizmu”.
g) Wniosek o wzmocnienie roli Walnego Zgromadzenia członków w zarządzaniu SPCh.
h) Wniosek, by Komisja Rewizyjna miała prawo finansować swoje działania z funduszy ZG SPCh, co
zapewni jej możliwość działania niezależnie od Zarządu Głównego. Niezbędne środki powinny
przekazywane automatycznie przez skarbnika Stowarzyszenia na wniosek przewodniczącego Komisji, na
realizację określonego celu.
i) Wniosek: Określić i wprowadzić w życie działania pożytku publicznego SPCh.
j) Wniosek o lobbing, staranie o oficjalne poparcie Kościoła dla psychologii/psychoterapii w podejściu
chrześcijańskim.
k) Wniosek o wprowadzenie stanowiska kierownika merytorycznego dla każdej poradni SPCh.
l) Wniosek o wprowadzenie w OPP prowadzonych przez SPCh „systemu konsultacyjnego”. Każdy
pacjent zgłaszający się z prośbą o pomoc trafiałby najpierw do certyfikowanego psychoterapeuty, który po
konsultacji proponowałby mu najbardziej efektywną i adekwatną formę pomocy.
Ł) Wniosek o zaprzestanie nakładania na pacjentów obowiązku pisemnego wnioskowania o obniżenie
stawki za usługi świadczone przez OPP należące do SPCh.
m) Wniosek o wprowadzenie w Statucie SPCh zasady zgodnie, z którą ta sama osoba może pełnić funkcje
w Zarządzie (Głównym i Oddziałów) maksymalnie przez dwie kadencje.
n) Wniosek o usprawnienie obiegu informacji w obrębie SPCh.
Spotkanie służyło dyskusji, wymianie poglądów. Walne Zgromadzenie podjęło decyzję o
kontynuowaniu rozpoczętej pracy – Komisja ds. Rozwoju nadal przyjmuje wnioski.
Zarząd Główny SPCh wyraża radość z odbytego spotkania, zaangażowania naszych członków i ich
troski o rozwój Stowarzyszenia. Zachęcamy do dalszego dzielenia się pomysłami.

