Sprawozdanie z działalności Oddziału PTP w Kielcach za okres
czerwiec 2017 - listopad 2018
przewodnicząca Oddziału – Bogusława Supierz - Nowińska
viceprzewodnicząca – Bogumiła Witkowska - Łuć
skarbnik – Anna Mikołajewska - Pająk
sekretarz – Urszula Grabowska
członkowie zarządu: Magdalena Szczepaniak
Małgorzata Szybalska

Warsztaty i szkolenia:
1. W dniu 2 października 2017 r. przeprowadzone zostało szkolenie pt.: „Zaburzenia
psychosomatyczne – diagnoza i terapia (część I)” - prowadzenie Marta Pasternak,
psycholog kliniczny, członek naszego Oddziału.

2. W dniu 11 grudnia 2017 roku zrealizowano część II szkolenia: „Zaburzenia
psychosomatyczne – diagnoza i terapia (część II)” - prowadzenie Marta Pasternak,
psycholog kliniczny, członek naszego Oddziału.

3. W dniu 26 lutego 2018 r. zrealizowano 5-cio godzinne szkolenie pt.: „Motywowanie
do zmiany u osób z ryzykiem uzależnienia metodą dialogu motywującego”.
Szkolenie poprowadziła mgr Anna Przenzak, kierownik WOTUW w Kielcach,
specjalista i superwizor psychoterapii uzależnień, terapeuta motywujący
rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej.

4. W dniu 21 marca 2018 r. „ Podstawy opiniowania psychologicznego w sprawach o
unieważnienie małżeństwa” - szkolenie poprowadziła kol. mgr Danuta Glanda,
specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta.

5. W dniu 16 kwietnia 2018 r.„Analiza porównawcza testów do badania inteligencji i
rozwoju u dzieci na przykładzie Skali Inteligencji Stanford-Binet 5, CFT 1-R, IDS”
- Szkolenie poprowadziła kol. z naszego Oddziału mgr Justyna Sołtys – Majcherczak.

6. Oddział PTP w Kielcach uczestniczy od wielu lat w Świętokrzyskich Dniach
Profilaktyki organizowanych corocznie w maju w naszym województwie. W bieżącym
roku podjęliśmy razem z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Psychologów
Oddziałem Terenowym przy Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy
wspólną inicjatywę udziału w tych Dniach. Przygotowana została przez psychologów
klinicznych Danutę Glandę i Macieja Neugebauera (członków naszego Oddziału)
prezentacja multimedialna w zakresie promocji zdrowia psychicznego pt.: „Choroba
psychiczna – fakty i mity”. Oferta skierowana została do młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych/średnich i miała na celu między innymi „odczarowanie” zawodu
psychologa, psychoterapeuty i psychiatry. Te prezentacje zostały przeprowadzone w 11
szkołach w województwie świętokrzyskim, m.in. w Kielcach, Jędrzejowie, Pińczowie,
Busku Zdroju, Gackach, uczestniczyło około 260 uczniów.

7. W dniu 9 czerwca 2018 roku przeprowadzony został wykład „Proces rozwoju powodzenie i niepowodzenia w terapii grupowej (z doświadczeń Oddziału Leczenia
Zaburzeń Osobowości w Szpitalu im.J. Babińskiego w Krakowie)” Szkolenie
przeprowadziła Katarzyna Synówka, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta
Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz PTP, członek zespołu
Krakowskiej Szkoły Psychoterapi Psychoanalitycznej,
8. Po wykładzie, w tym samym dniu, odbyła się dla zainteresowanych psychologów grupa
superwizyjna.
9. W dniu 15 października 2018 roku odbyło się Walne Zebranie członków Oddziału
Terenowego PTP w Kielcach, na którym wybrano delegatów na Walne Zgromadzenie
PTP. Ponadto kol. Jadwiga Koźmińska – Kiniorska przedstawiła wykład autorski z
obszaru psychoonkologii pt. "Autonarracje pacjentów psychoonkologicznych a ich
poczucie dobrostanu" (pod opieką prof. J. Trzebińskiego).
10. Na dzień 19 listopada 2018 roku (poniedziałek) planowany jest wykład pt:„Przestrzeń
przejściowa D. Winnicotta w pracy z pacjentem onkologicznym” oraz superwizja
grupowa/jeden materiał kliniczny. Wykład oraz superwizję poprowadzi mgr Jadwiga
Koźmińska = Kiniorska psycholog, certyfikowany psychoonkolog, trener I i II stopnia
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, psychoterapeuta, certyfikowany superwizor
psychoonkologii. Pracuje w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach oraz
pracuje psychoterapię młodzieży i dorosłych w nurcie psychoterapii
psychoanalitycznej.
11. W dniu 13 grudnia 2018r. (czwartek) planowane jest spotkanie przedświąteczno –
opłatkowe, na którym wykład pt: „Nadużycie duchowe: psychomanipulacja w
przestrzeni wiary — case study” wygłosi Tomasz Franc - dominikanin, psycholog,
certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuje w
Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. J.
Babińskiego w Krakowie, jest członkiem zespołu Krakowskiej Szkoły Psychoterapii
Psychoanalitycznej.

Sprawozdanie przygotowała:
Bogusława Supierz- Nowińska
Przewodnicząca OT PTP w Kielcach

