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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA PSYCHOLOGÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH
W 2011 ROKU
I. STATUTOWE CELE I FORMY DZIAŁALNOŚCI
W roku sprawozdawczym SPCh kontynuowało swoją działalność realizując cele określone Statautem
Stowarzyszenia (art.):
1. Propagowanie pełnego rozwoju osoby ludzkiej, uwzględniającego dążenie do zintegrowania rozwoju
psychicznego i duchowego.
1. Ochrona zdrowia psychicznego i duchowego osoby ludzkiej, realizowana w sposób zgodny z wartościami
chrześcijańskimi.
2. Stworzenie forum, łączącego psychologów chrześcijańskich (zarówno katolików, jak i chrześcijan innych
wyznań), pragnących możliwie pełnie przeżywać swoje powołanie zawodowe w duchu Ewangelii.
3. Poznawanie i upowszechnianie chrześcijańskich koncepcji osoby ludzkiej.
4. Działalność na rzecz rozwoju psychologii teoretycznej i stosowanej, a w szczególności poznawanie i
rozwijanie tych metod pracy psychoterapeutycznej i poradnianej, które pozostają w zgodzie z
chrześcijańską wizją człowieka.
Stowarzyszenie realizowało powyższe cele poprzez (art. 8):
1. Organizowanie spotkań, szkoleń i wymiany doświadczeń oraz poznawanie technik
pracy
terapeutycznej, stosowanych przez psychologów chrześcijańskich.
2. Organizowanie sesji naukowych i konferencji.
3. Prowadzenie chrześcijańskich ośrodków poradnictwa i terapii.
4. Działalność wydawniczą.
5. Współpraca z uczelniami wyższymi i placówkami naukowymi.
6. Prowadzenie spotkań i odczytów dla środowisk zainteresowanych problematyką psychoterapii i rozwoju
życia religijnego.
7. Inicjowanie i organizowanie prac naukowo - badawczych oraz prowadzenie badań własnych w zakresie
psychoterapii.
8. Organizowanie działań mających na celu rozwój własny (psychiczny i duchowy) członków
Stowarzyszenia.
9. Organizowanie sekcji specjalistycznych, zajmujących się pogłębianiem wiedzy w
dziedzinie
psychologii oraz jej relacji do teologii życia wewnętrznego czy antropologii biblijnej.
10. Współpraca z innymi placówkami i organizacjami terapeutycznymi, wychowawczymi i lekarskimi.
11. Inicjowanie lub konsultowanie programów ochrony zdrowia psychicznego, programów edukacyjnych
itp.
12. Współpraca z organizacjami międzynarodowymi.
13. Prowadzenie działalności medycznej, leczniczej, zakładanie i prowadzenie niepublicznych zakładów
opieki zdrowotnej.

II.STRUKTURY FUNKCJONUJĄCE W SPCH
1. Zarząd Główny
Działalność SPCh koordynował w roku sprawozdawczym Zarząd Główny w składzie:
1. ks. prof. dr hab. Romuald Jaworski (przewodniczący),
2. ks. dr Stanisław Tokarski (zastępca przewodniczącego),
3. Emilian Walendzik (zastępca przewodniczącego),
4. Hanna Małecka (sekretarz),
5. Katarzyna Ornat (skarbnik),
6. O. Dr Roman Hinc (członek),
7. Anna Dębska (członek).
8. Anna Ostaszewska (przewodnicząca Sekcji Psychoterapii)
9. Wiesława Jędrzejewska (przewodnicząca Sekcji Poradnictwa).
10. Stanisław Orłowski (przewodniczący Sekcji Diagnostyki i Edukacji od dn.7.05.2011)
11. Ewa Kohnke (prezes Oddziału w Gdańsku),
12. Maria Rozmiarek (przewodnicząca Oddziału w Poznaniu),
13. Anna Kołodziejczyk (przewodnicząca Oddziału w Warszawie),
14. Justyna Serafin-Wójkowska (przewodnicząca Oddziału w Katowicach),
15. Ewa Nowodworska (przewodnicząca Oddziału w Toruniu od dn.26.05.2011),
16. Henryka Machej (przewodnicząca Oddziału w Krakowie).
17. Tomasz Lewandowski (przewodniczący Oddziału we Wrocławiu od dn.3.06.2011)
W październiku 2011 pani Anna Dębska zrezygnowała z prac w ZG. W związku z tym do końca roku 2011
Zarząd sprawował swoją funkcję w pomniejszonym składzie.

2. Komisje
Komisja Rewizyjna pracowała w składzie: Tomasz Niemirowski (przewodniczący), Andrzej Mielecki,
Agnieszka Góral-Nowakowska. Z powodu rezygnacji w czerwcu 2011 roku pani Agnieszki Góral
Nowakowskiej z prac w Komisji Rewizyjnej, na jej miejsce powołano Marcina Poćwiardowskiego.
Komisja Etyczno-Mediacyjna pracowała w składzie: Alicja Furmanik, Władysław Schinzel i Ewa
Maciocha.

3. Sekcje
Sekcja Psychoterapii SPCh
Powołana w 2008 r Sekcja Psychoterapii SPCh jest członkiem zwyczajnym Europejskiego Stowarzyszenia
Psychoterapii (European Association for Psychotherapy – EAP www.europsyche.org). Sekcja zajmuje się
rozwijaniem psychoterapii integratywnej w podejściu chrześcijańskim.
W styczniu 2011 r. odbyło się walne zgromadzenie członków Sekcji, na którym wybrano nowy zarząd Sekcji
w składzie: Anna Ostaszewska – przewodnicząca, ks. dr Stanisław Tokarski – wiceprzewodniczący, Ewa
Zimna-Rycerz – sekretarz, Małgorzata Surma – członek, Magdalena Chapońkowska – członek.
W 2011 roku Sekcja zainicjowała cykl seminariów naukowych dla członków SPCh.
Kontakt do Sekcji Psychoterapii SPCh: Ewa Zimna-Rycerz – sekcja.psychoterapii@spch.pl.
Sekcja Poradnictwa/Counsellingu SPCh
Pod koniec roku 2011 nową przewodniczącą Sekcji została Agnieszka Grodzicka. Członkowie Sekcji
zajmują się redagowaniem biuletynu SPCh. Kontakt do Sekcji Poradnictwa SPCh:
www.poradnictwo.spch.pl: poradnictwo@spch.pl .
Sekcja Diagnostyki i Edukacji
Podczas zebrania założycielskiego w dniu 29.01.2011 ukształtował się tymczasowy Zarząd Sekcji, którego
przewodniczącym został Stanisław Orłowski. W roku sprawozdawczym podejmowane były próby
zaktywizowania Sekcji i wyznaczenia oraz realizowania specyficznych dla niej celów.

4. Oddziały Terenowe SPCh
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Gdańsk
Przewodniczącą Zarządu Oddziału Gdańskiego SPCh jest Ewa Kohnke. Spotkania Oddziału odbywają się w
Centrum Pomocy Psychologicznej w Gdyni, ul. Portowa 11, tel. 58-661 80 55. Kierownikiem CPP w Gdyni
jest Katarzyna Nowicka. Drugie CPP prowadzone jest w Gdańsku Matemblewie przy Sanktuarium MB
Brzemiennej. W tym samym miejscu istnieje również Centrum Edukacyjno- Formacyjne, tel. 502 125 001,
kierownikiem Centrum jest Jolanta Podsiadły .
Numer KRS 0000176762; www.spchgdansk.pl; e-mail: spchgdansk@wp.pl.
Nr konta Oddziału: 72 1940 1076 3075 7514 0000 0000
Poznań
Przewodniczącą Zarządu Oddziału Poznańskiego SPCh jest Maria Rozmiarek.
Spotkania otwarte odbywają się w Ośrodku Pomocy Psychologicznej - Poznań, ul. Konarskiego 6/4 (przy
rondzie Śródka), informacja i zapisy: pon. – pt. 10.00-12.00 i 16.00-18.00, tel. 61-877 42 11. Nr KRS
0000234156, e-mail: spch.poznan@gmail.com
Nr konta Oddziału: 73 1020 4027 0000 1302 0387 6059
Kraków
Przewodniczącą Zarządu Oddziału Krakowskiego SPCh jest Henryka Machej. Spotkania Oddziału odbywają
się w każdy drugi czwartek miesiąca, o godz.18.00, ul. Loretańska 11, Klasztor OO. Kapucynów.
Nr KRS 0000277316, e-mail: krakow@spch.pl .
Nr konta Oddziału: 35 1540 1115 2064 6060 6103 0001
Katowice
Przewodniczącą Zarządu Oddziału Katowickiego SPCh jest Justyna Serafin-Wójkowska. Spotkania
Oddziału odbywają się w Ośrodku Poradnictwa i Terapii Psychologicznej: 40-093 Katowice, ul.
Chopina 6/6a, rejestracja pon.-piatku w godz. 16.00-18.00, tel. 32-253 84 86.
NR KRS: 0000295223, http://spchkatowice.ovh.org, e-mail: katowice@spch.pl.
Nr konta Oddziału: 96 1050 1108 0000 9060 0041 3524.
Warszawa
Przewodniczącą Oddziału Warszawskiego SPCh jest Anna Kołodziejczyk.
Kontakt do Oddziału: Ośrodek Pomocy Psychologicznej SPCh, ul. Bednarska 28/30, 00-321 Warszawa, tel.
22- 828 54 83,
Nr KRS 000248746, e-mail: bednarska@spch.pl
Nr konta Oddziału: 46 1090 1030 0000 0001 0546 7474.
Toruń
Przewodniczącą Oddziału Toruńskiego SPCh jest Ewa Nowodworska, e-mail: spch.torun@wp.pl
Oddział współpracuje z Katolickim Ośrodkiem Psychologiczno–Pastoralnym „Cyrenejczyk” w Toruniu, tel.
662 059 798.
W roku 2011 Oddział w Toruniu uzyskał osobowość prawną.
Nr KRS 0000399588
Wrocław
Przewodniczącym Oddziału Wrocławskiego SPCh jest Tomasz Lewandowski, sekretarzem
Barbara Rządkowska.
Spotkania członków odbywają się w siedzibie oddziału – 53-006 Wrocław, ul. Agrestowa 61.
Nr KRS 0000375906, e-mail: wroclaw@spch.pl, www.wroclaw.spch.pl (w przygotowaniu)
Nr konta Oddziału: 65 2490 0005 0000 4530 9825 7293
5.

Studium Psychoterapii i Studium Poradnictwa

Studium Psychoterapii SPCh
Studium Psychoterapii SPCh kształci psychoterapeutów w zakresie psychoterapii integratywnej w podejściu
chrześcijańskim. Studium jest formą kształcenia podyplomowego spełniającą standardy kształcenia
psychoterapeutów określone w projekcie ustawy o niektórych zawodach medycznych. Studium
adresowane jest do osób, które ukończyły studia wyższe magisterskie tj. posiadają dyplom lekarza
medycyny lub magistra w zakresie psychologii, nauk społecznych lub humanistycznych.
Program Studium obejmuje wykłady i warsztaty z bloków tematycznych: psychologia kliniczna i
psychopatologia, podstawy psychoterapii, psychoterapia integratywna w podejściu chrześcijańskim,
psychologia religii i duchowości, inne szkoły psychoterapeutyczne (poznawczo-behawioralna,
psychoanaliza, analiza transakcyjna, Gestalt, psychodynamiczna, systemowa terapia rodzin – 232 godz.),
superwizje (w grupach do 10 osób oraz grupy Balinta – 100 godz.) oraz specjalne sesje warsztatowe.
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Studium trwa 4 lata, każdego roku 8 spotkań od listopada do czerwca, raz w miesiącu: sobota i niedziela oraz
sesje warsztatowe: trening interpersonalny, komunikacji, intrapsychiczny, trening terapeutyczny grupowy,
warsztaty umiejętności terapeutycznych (techniki terapii indywidualnej, grupowej, integratywnej) – łącznie
250 godzin doświadczenia własnego tzw. „self experience”, dodatkowe sesje z zakresu innych szkół
psychoterapeutycznych. W trakcie szkolenia wymagane jest zdanie egzaminów cząstkowych z następujących
przedmiotów: podstawy psychoterapii, psychologia kliniczna i psychopatologia, psychologia religii i
duchowości, psychoterapia integratywna w podejściu chrześcijańskim. Na czwartym roku uczestnik
przedstawia pisemną pracę dyplomową z zakresu psychoterapii.
Ukończenie Studium oraz odbycie stażu (360 godz.), terapii własnej (min. 100 godz.) i superwizji
indywidualnych (min. 65 godz.) umożliwia ubieganie się o certyfikat psychoterapeuty. Całość szkolenia do
certyfikatu obejmuje 1373 godziny, a łącznie z 2-letnią (min. 255 godz.) praktyką psychoterapeutyczną pod
superwizją – 1628 godzin. Zgodnie z projektem ustawy wymagane jest min. 1200 godzin szkolenia w ciągu
4 lat.
Dyrektorem studium jest ks. dr hab. Romuald Jaworski, kierownikiem jest Anna Ostaszewska.
Informacje ws. Studium: tel. 697-011-019, e-mail studium@spch.pl oraz na stronie www.spch.pl .
W 2011 roku SPCh zawarło umowę o współpracy w zakresie staży studentów Studium Psychoterapii SPCh
w szpitalu psychiatrycznym w Tworkach.
Studium Psychoterapii i Studium Poradnictwa SPCh uzyskało akredytację Mazowieckiego Kuratorium
Oświaty, co oznacza m.in. zwolnienie tych szkoleń z podatku VAT.
Studium Poradnictwa /Counsellingu
Celem Studium jest kształcenie doradców chrześcijańskich poprzez dostarczenie praktycznych umiejętności
z zakresu pomocy psychologicznej dla osób pracujących w ośrodkach poradnictwa, posługujących we
wspólnotach lub innych grupach i instytucjach, gdzie potrzebne są umiejętności i wiedza psychologiczna
(pracownicy socjalni, pedagodzy, wychowawcy, inne zawody, które wymagają kontaktów z ludźmi).
Program Studium przewiduje dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia poradnictwa,
w formie wykładów i warsztatów dotyczących takich zagadnień jak:

-

podstawy kontaktu z klientem: pierwszy kontakt z klientem, kontrakt, diagnoza, techniki interwencji,
mechanizmy obronne, przeniesienie, przeciwprzeniesienie, itp.,
- psychologia kliniczna (psychopatologia): depresje, nerwice, zaburzenia osobowości, psychozy, problemy
rodzinne, zespół postaborcyjny, uzależnienia, przemoc w rodzinie, itp.,
- poradnictwo i psychoterapia integratywna w podejściu chrześcijańskim,
- psychologia religii i duchowości, chrześcijańska koncepcja psychologiczna człowieka,
- a także główne kierunki w psychoterapii, zasady etyczne, superwizje.
Studium trwa 2 lata - 325 godzin dydaktycznych, w tym 225 godzin wykładów i warsztatów oraz 100 godzin
treningów. Każdego roku obejmuje 8 spotkań od listopada do czerwca, raz w miesiącu: sobota i niedziela
oraz 2 dodatkowe sesje warsztatowe (trening interpersonalny, trening komunikacji, trening intrapsychiczny,
warsztaty umiejętności doradczych).
Ukończenie Studium oraz odbycie terapii własnej i superwizji indywidualnych umożliwia ubieganie się o
certyfikat doradcy (counsellora). Łącznie do certyfikatu doradcy wymagane jest 425 godzin, a z praktyką
pierwszych przypadków – 625 godzin.
Dyrektorem Studium jest ks. dr Stanisław Tokarski, kierownikiem – Anna Ostaszewska
Informacje ws. Studium: tel. 697-011-019, e-mail studium@spch.pl oraz na stronie www.spch.pl .
6.

Centrum Psychologiczne „Spotkanie” – Kinowa 19

Od sierpnia 2009 r. istnieje przy ul. Kinowej 19 w Warszawie Centrum Psychologiczne „Spotkanie”. Ośrodek
ten stał się siedzibą Zarządu Głównego SPCh.
Centrum służy jako miejsce prowadzenia zajęć Studium Psychoterapii i Studium Poradnictwa a także
psychoterapii indywidualnej, zajęć grupowych (psychoterapia grupowa, warsztaty psychoedukacyjne, wykłady),
spotkań otwartych stowarzyszenia i innych inicjatyw.
Sekretariat Centrum czynny jest w godz. 10.00-17.00, tel. 697-011-207.
Centrum rozpoczęło współpracę ze środowiskiem lokalnym, odpowiadając na bieżące potrzeby społeczności
praskiej poprzez warsztaty psychoedukacyjne, dotyczące problematyki uzależnień, przemocy, zaniedbań promujące konstruktywne sposoby radzenia sobie ze stresem, prawidłowe metody porozumiewania się i
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rozwiązywania konfliktów, nowe integratywne spojrzenie na rozwój człowieka, czytelne i zgodne z wartościami
chrześcijańskimi metody wychowawcze itp. W swojej działalności Centrum obejmuje opieką zarówno dzieci,
młodzież, osoby dorosłe, jak i starszych.
W CP „Spotkanie” tworzona jest Biblioteka SPCh.

III.
1.

FORMY DZIAŁALNOŚCI SPCH

Działalność ustawodawcza i organizacyjna

Uchwały podejmowane przez ZG dotyczyły przyjęć nowych członków SPCh, powoływania komisji
certyfikacyjnych i nadawania certyfikatów i zmian w regulaminach. Dopracowywane były i korygowane
Regulaminy Pracy Zarządu Głównego, Studium Psychoterapii i Studium Poradnictwa.
Skorygowane zostały zasady certyfikowania superwizorów, psychoterapeutów i doradców. Dopracowany
został Regulamin Pracy Komisji Certyfikacyjnej Psychoterapeutów i Doradców SPCh.

2. Działalność koordynacyjna
•
•

•

•

Nad koordynacją wszystkich działań SPCh czuwał Zarząd Główny, który odbywał swe posiedzenia
co miesiąc. Miejscem spotkań było CP „Spotkanie” na ul. Kinowej.
Zarząd Główny pozostawał w ścisłej więzi i komunikacji informacyjnej z poszczególnymi
Oddziałami i Sekcjami, czego przejawem było m.in. spotkanie ZG SPCh w poszerzonym o
członków Zarządów Oddziałów i Sekcji składzie, które odbyło się w Krakowie w dniach 27-28
sierpnia 2011 r.
ZG podjął prace nad wydaniem legitymacji członkom SPCh i nawiązaniem ściślejszej współpracy z
członkami Stowarzyszenia.
Zarząd Główny nadzorował pracę CP „Spotkanie”.
3.

Działalność edukacyjna

W nurcie działań edukacyjnych podjęto i zrealizowano szereg inicjatyw. Odbyły się:
• Warsztaty psychologiczne metodą Bibliodramy prowadzone przez ks. R. Jaworskiego;
• Warsztaty na temat „Jak radzić sobie z trudnymi emocjami?” prowadzone przez A. Rudecką i D.
Gradzińską;
• Szkolenie „Diagnoza w terapii i poradnictwie” prowadzone przez A Biesiadę;
• Warsztaty „o poszukiwaniu własnej tożsamości” prowadzone przez M. Danielewską.

4. Działalność Terapeutyczna
W CP „Spotkanie” prowadzona była terapia indywidualna i grupowa. A. Mielecki prowadzi grupę terapeutyczną
dla osób z zaburzeniami psychotycznymi, Jacek Racięcki prowadził grupę „Wreszcie żyć. 12 kroków ku pełni
życia”. Od września 2011 roku warsztaty „12 kroków” prowadzi Paweł Surma.
W roku sprawozdawczym w CP „Spotkanie” pracowało dziesięciu psychoterapeutów, psychiatra oraz sześciu
stażystów. Przepracowali oni łącznie 1650 godzin terapii indywidualnej.
5.
•
•

•
•

Działalność naukowa i popularyzatorska

Opublikowano w serii Biblioteki SPCh „G. Herrendorf, H. Seekamp, K. Prencel „W szkole łaski i
miłosierdzia – Grupy 12-kroków jako szansa chrześcijańskiej pomocy duszpasterskiej”.
Ukazały się dwa numery Biuletynu SPCh, redagowanego przez Zespół wyłoniony z Sekcji
Poradnictwa. Biuletyn jest dostępny zarówno w wersji elektronicznej jak i drukowanej.
Nawiązano współpracę ze środowiskiem De Ignis w celu współredagowania czasopisma „W4oczy”
Członkowie Stowarzyszenia wielokrotnie brali udział w audycjach radiowych i telewizyjnych
propagujących główne założenia oraz działalność SPCh.

6. Współpraca z innymi podmiotami
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Współpraca międzynarodowa
Stowarzyszenie jest członkiem organizacji międzynarodowych:

•
•
•

Europejski Ruch Chrześcijańskiej Antropologii, Psychologii i Psychoterapii - EMCAPP
(http://www.emcapp.eu ) oraz
Europejska Federacja Stowarzyszeń Doradców Chrześcijańskich (Association of Christian
Counselors in Europe– ACC Europe http://www.aac-europe.org).

Sekcja Psychoterapii SPCh jest członkiem zwyczajnym Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii
EAP (www.europsyche.org). W 2011 roku Anna Ostaszewska i Emilian Walendzik jako
przedstawiciele SPCh uczestniczyli w posiedzeniu Zarządu EAP w Rzymie.
SPCh współpracuje z zagranicznymi organizacjami psychologicznymi, takimi jak:
1. Akademia Psychologii Chrześcijańskiej IGNIS w Niemczech www.ignis.de,
2. Stowarzyszenie Psychologii Chrześcijańskiej, USA (Society for Christian Psychology)
www.christianpsych.org,
3. Brytyjskie Stowarzyszenie Chrześcijanie w Psychologii (British Association of Christians in Psychology
- BACIP, dawniej NeCiP) www.bacip.org.uk,
4. Włoskie Stowarzyszenie Psychiatrów i Psychologów Katolickich (Italian Association of Catholic
Psychiatrists and Psychologists – AIPCC) www.aippc.net,
5. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Psychiatrów, Psychologów i Psychoterapeutów w Holandii
www.cvppp.nl,
6. Instytut Chrześcijańskiej Psychologii, Terapii i Pedagogiki w Szwajcarii www.icptp.ch,
7. Stowarzyszenie Doradców Chrześcijańskich w Finlandii www.accfinland.org (ACC Finland skupia
doradców - counsellorów, a także psychologów, psychiatrów i psychoterapeutów),
8. Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich w Danii www.kristne-psykologer.dk,
9. Rosja: Instytut Psychologii Chrześcijańskiej w Moskwi http://fapsyrou.ru, Ośrodek Pomocy
Psychologicznej w Krasnojarsku,
10. Tajwan: Seminarium Luterańskie, Uniwersytet Tajwański,
11. Instytut Psychologii Chrześcijańskiej, Johanesburg, Południowa Afryka www.icp.org.za.
SPCh jest stałym uczestnikiem Europejskich Sympozjów Chrześcijańskiej Antropologii, Psychologii
i Psychoterapii. Anna Ostaszewska, przewodnicząca Sekcji Psychoterapii SPCh, jest wiceprezesem Zarządu
EMCAPP.
W lutym 2011 r. zarząd EMCAPP spotkał się w Niemczech, w Rottenburgu, jego członkowie wzięli
udział w konferencji z okazji 25-lecia Akademii Psychologii Chrześcijańskiej IGNIS. W konferencji
uczestniczył także przewodniczący ZG SPCh ks. prof. dr hab. Romuald Jaworski. Podczas konferencji ks.
Jaworski i Anna Ostaszewska prowadzili wykłady i warsztaty.
X Sympozjum EMCAPP nt. „Przyszłość chrześcijańskiej antropologii, psychologii i psychoterapii”
odbyło się w Moskwie w dn. 2-5 maja 2011 r. Polskę reprezentowali: Anna Ostaszewska, dr Krzysztof
Wojcieszek i ks. dr Marek Tatar, którzy wygłosili referaty. XI Sympozjum EMCAPP zaplanowane zostało w
Warszawie w dn. 3-6.09.2012 r. Organizatorem Sympozjum będzie SPCh.
W grudniu 2011 roku ukazał się pierwszy numer magazynu EMCAPP - The EMCAPP Journal
„Christian Psychology Around The World” poświęcony działalności SPCh w Polsce. Zawarto w nim
artykuły obrazujące merytoryczną działalność Stowarzyszenia, których autorami są: ks. prof. dr hab.
Romuald Jaworski, Anna Ostaszewska, dr Krzysztof Wojcieszek i Agata Rusak, a także wywiady z Agatą
Rusak i Władysławem Schinzlem. Autorem wprowadzenia jest Anna Rudecka – koordynator magazynu ze
strony polskiej. Wszystkie artykuły przedstawione zostały wersji angielskiej i polskiej. The EMCAPP
Journal będzie ukazywać się dwa razy w roku, każdy numer poświęcony będzie jednemu krajowi.
Wydawany jest w Niemczech, redaktorem naczelnym jest Werner May. Magazyn został rozesłany drogą
internetową do wielu krajów świata i spotkał się z bardzo pozytywnym przyjęciem.
SPCh uczestniczy także w corocznych Spotkaniach Liderów ACC-Europe, w których SPCh
reprezentują w ostatnich latach przedstawiciele Sekcji Poradnictwa/ Counsellingu SPCh.
Współpraca ogólnopolska
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SPCh należy do Polskiej Rady Psychoterapii www.psychoterapiawpolsce.pl działającej od 2006 roku i
skupiającej przedstawicieli stowarzyszeń i ośrodków akademickich szkolących i/lub
certyfikujących psychoterapeutów. Rada bierze udział w pracach dotyczących projektu
ustawy o niektórych zawodach medycznych regulującej między innymi zawód
psychoterapeuty. Od kilku lat sekretarzem Rady jest Anna Ostaszewska – przewodnicząca
Sekcji Psychoterapii SPCh. Przedstawiciele SPCh uczestniczą w posiedzeniach PRP, a także
w konsultacjach społecznych prowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia. W 2011 r. PRP
opiniowała projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zawierający nową definicję
psychoterapeuty oraz uczestniczyła w konferencji uzgodnieniowej na ten temat. Posiedzenia
Rady odbywają się co miesiąc, ponadto członkowie PRP pracują drogą e-mailową.
SPCh jest członkiem Polskiej Federacji Psychoterapii www.pfp.pl, której celem jest dbałość o
zachowanie standardów psychoterapii i etykę zawodową psychoterapeutów oraz o zgodność tych
standardów z wymaganiami Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii. PFP jest organizacją
ogólnopolską z siedzibą Krakowie. Zrzesza organizacje psychoterapeutyczne oraz indywidualnych
psychoterapeutów różnych kierunków teoretycznych, w oparciu o Strasburską Deklarację Psychoterapii
z 1990 roku. PFP reprezentuje Polskę w Europejskim Stowarzyszeniu Psychoterapii (wspólnie z Sekcją
Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego).
Od 2008 r. SPCh współpracuje z organizacją partnerską - Fundacja Wspólna Droga – United Way a
od 2009 członkiem Obywatelskiej Koalicji „Tytoń albo Zdrowie”.
Prace nad ustawami
SPCh uczestniczyło w konsultacjach społecznych dot. projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych
regulującym m.in. zawód psychoterapeuty. SPCh przedstawiało również swoje stanowisko
wobec zarządzeń Prezesa NFZ stanowiących podstawę do refundowania przez NFZ usług
psychoterapeutycznych.
Sekcja Psychoterapii uzyskała opinię Prezesa NFZ potwierdzającą, że standardy, na których oparte jest
szkolenie SPCh, pozwalają na refundowanie usług psychoterapeutycznych świadczonych
przez osoby posiadające certyfikat psychoterapeuty wydany przez SPCh.
SPCh uczestniczy również w pracach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej związanymi z
wprowadzaniem ustawy o zawodzie psychologa i proponowanymi zmianami ustawy. Przedstawicielem
SPCh w tej sprawie jest Anna Kołodziejczyk.

IV.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Zarząd Główny SPCh przygotowuje się do realizacji projektu pn. "Tabor", będącego Centrum edukacyjnoterapeutycznym. Zadaniem Centrum będzie działalność usługowa (medyczna i psychologiczna) oraz
edukacyjno-formacyjna w zakresie:
- psychoterapii z uwzględnieniem wymiaru duchowego,
- reintegracji społecznej osób z zaburzeniami w sferze emocjonalno-psychicznej,
- promocji zdrowia psychicznego i duchowego.
W ramach Centrum planowane jest prowadzenie działalności usługowej:
- Psychoterapeutycznej - psychoterapia indywidualna i grupowa,
- Psychiatrycznej,
- Naukowo-szkoleniowej – Studium Psychoterapii, Studium Poradnictwa (Counsellingu), konferencje
naukowe, badania, publikacje.
Docelowo projekt zakłada utworzenie części hostelowej umożliwiającej prowadzenie psychoterapii
grupowej w warunkach stacjonarnych.
Liczba wszystkich członków Stowarzyszenia na koniec 2011r. wynosiła 975 osób.
SPCh jest organizacją pożytku publicznego na mocy decyzji Krajowego Rejestru Sądowego z dnia
5.01.2005 r.
Sekretariat Stowarzyszenia: Centrum Psychologiczne SPCh – Kinowa 19/u2, 04-030 Warszawa,
Tel 697-011-207. E-mail: spch@spch.pl Strona internetowa:: http://www.spch.pl
Finansowanie działalności Stowarzyszenia odbywa się zgodnie z art. 27 Statutu SPCh: „Majątek
Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, dotacji, darowizn, spadków i zapisów oraz dochodów
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własnych.” Stowarzyszenie posiada numer Regon, NIP oraz konto bankowe. Źródłem dochodów
Stowarzyszenia są składki członkowskie i darowizny. Na konferencje, warsztaty i Studium uczestnicy
dokonują oddzielnych wpłat. W 2011 r. składka członkowska wynosiła 70 zł dla członków zwyczajnych i
wspierających. Środki finansowe pochodzące ze składek wydawane są głównie na dofinansowanie publikacji
i księgowości. Wymagane rozliczenia finansowe są corocznie składane w Urzędzie Skarbowym. Wszystkie
wydatki SPCh ponoszone są na realizację celów statutowych.
Działania przedstawione w niniejszym sprawozdaniu dotyczą prac realizowanych przez Zarząd Główny
SPCh. Oddziały terenowe realizują cele statutowe oddzielnie.

Warszawa 24.02.2012

....................................................................
(podpis)
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