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W związku ze wznowieniem prac nad ustawą o zawodzie psychologa Ogólnopolski Związek
Zawodowy Psychologów informuje i przypomina o ankiecie przygotowanej dla wszystkich psychologów.

Szanowne Koleżanki i Koledzy!
Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów informuje i przypomina, że od 15 lutego 2019
aktywna jest ANKIETA ON LINE BADAJĄCA OCZEKIWANIA ŚRODOWISKA
PSYCHOLOGÓW WOBEC NOWEJ USTAWY O ZAWODZIE PSYCHOLOGA.
Ankieta została stworzona przez OZZP w celu zebrania danych, które staną się faktycznym głosem środowiska psychologów, w ramach konsultacji społecznych dotyczących nowej Ustawy o zawodzie psychologa. OZZP jest aktualnie nastawione na słuchanie głosów środowiska, gdyż stoi na stanowisku, że nowa ustawa i zawarte w niej propozycje regulacji powinny być skonsultowane z całym środowiskiem psychologów, bez względu na specjalność, resort zatrudniający czy formę
zatrudnienia.

Ankieta zawiera propozycje rozwiązań wysuniętych przez środowisko w ciągu ostatnich 18 lat – jest narzędziem rzetelnym i umożliwia wypowiedzenie się wszystkim zainteresowanym. Pytania dotyczą również rozwiązań, które mogą się wydawać restrykcyjne, jednak, aby ankieta była rzetelna muszą być zawarte także takie opcje odpowiedzi. Po zakończeniu zbierania danych OZZP opublikuje raport i przekaże go do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej.
Jako OZZP walczymy także o godne zarobki dla psychologów, niestety często spotykamy się z informacją ze strony osób
decyzyjnych, że trudno umieścić psychologów w danej ustawie dotyczącej na przykład podwyżek płac, ponieważ nasza
grupa zawodowa nie jest w pełni uregulowana prawnie.

Gorąco zachęcamy do wypełniania ankiety wszystkich psychologów!!! Od tego zależy nasza przyszła zawodowa rzeczywistość. Prosimy, aby ankietę wypełnili psycholodzy pracujący, bądź aktualnie nie pracujący, w zawodzie psychologa, świadczący usługi psychologiczne we wszystkich formach zatrudnienia i we wszystkich specjalnościach psychologii. Dystrybucja
ankiety odbywa się aktywnie i ma na celu dotarcie do jak największej ilości psychologów. Zachęcamy, by przesyłać link do
ankiety do wszystkich znanych sobie psychologów. Ankieta jest aktywna do końca czerwca.
Do tej pory (drugi tydzień marca 2019) głos zabrało już ponad 1700 psychologów i studentów psychologii reprezentujących wszystkie województwa i wszystkie specjalności psychologii. Tradycyjnie najbardziej aktywna grupą są psychologowie
związani z ochroną zdrowia (ponad połowa ankietowanych). Licznie wypowiadają się też psychologowie oświaty i pomocy
społecznej. Bardzo nas cieszą coraz liczniejsze głosy psychologów biznesu i pracy, organizacji i zarządzania, a także grup
niszowych, do tej pory w ogóle nie słyszanych jak np. psychologowie instytucji rynku pracy czy psychologowie nauczający
psychologii poza szkolnictwem wyższym. To właśnie psychologów, z grup do tej pory nie reprezentowanych lub słabo reprezentowanych, szczególnie gorąco zachęcamy do wypełniania ankiety! Podobnie, zachęcamy do większej aktywności
psychologów pracujących w województwach innych niż mazowieckie (prawie ¼ głosów), takich jak np. lubuskie czy świętokrzyskie!
Ankietę wypełniamy poprzez link: https://www.survio.com/survey/d/K0K7Z0W3P9G4U5M6V
Więcej bieżących informacji na temat Ankiety znaleźć można w wydarzeniu na portalu społecznościowym Facebook
https://www.facebook.com/events/628152784311768/ i na stronie www.ozzp.org.pl

