KALENDARIUM WYDARZEŃ
06 PAŹDZIERNIKA 2019 r. mail do wszystkich certyfikowanych superwizorów pracy
socjalnej z podsumowaniem dotychczasowych wydarzeń i z propozycją spotkania w
Krakowie 7 grudnia 2019 r.
07 GRUDNIA 2019 r. spotkanie - zacny Kraków przywitał nas w progach Uniwersytetu
JP II pogodą bardziej późnojesienną, niż zimową. Tego dnia siedmioro z nas –
certyfikowanych superwizorów – podjęło decyzję o założeniu Stowarzyszenia.
Wybraliśmy Zarząd i Komisję Rewizyjną; w pełnym porozumieniu podjęliśmy decyzję o
tym, kto jaka rolę przyjmie.
11 GRUDNIA 2019 r. już wtedy pracowaliśmy zdalnie, zajęliśmy się podpisywaniem
dokumentów do Sądu Rejestrowego i przesyłaliśmy je do siebie, by vice Prezes
Katarzyna mogła je fizycznie złożyć w Sądzie
28 STYCZNIA 2020 r. Sąd zarządził zwrot wniosku. nie, nie pojawiła się w nas
niepewność. Jako superwizorzy wiemy, że relacja musi być bliska i oparta na empatii, a
dokumenty zgodne z wymaganiami
25 LUTEGO 2020 r. – Stowarzyszenie Certyfikowanych Superwizorów Pracy Socjalnej
zostało zarejestrowane i wpisane do KRS
https://rejestr.io/krs/830924/stowarzyszenie-certyfikowanych-superwizorow-pracysocjalnej
A więc – WITAMY i zapraszamy do współpracy.
KILKA NAJWAZNIEJSZYCH INFORMACJI STATUTOWYCH
Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju superwizji pracy socjalnej w Polsce, w
szczególności poprzez:
1. propagowanie zastosowania superwizji pracy socjalnej,
2. propagowanie działań nakierowanych na rozwijanie wzmacniania potencjału
służb pomocy społecznej, w tym rozwój superwizji,
3. rozwój standardów świadczonych usług superwizji,
4. współpracę i wymianę doświadczeń z placówkami naukowymi, organizacjami,
instytucjami oraz podmiotami działającymi w obszarze: pomocy i integracji
społecznej, edukacji i ochrony zdrowia oraz polityki społecznej,
5. działania na rzecz stałego podnoszenia kompetencji superwizorów pracy
socjalnej, nakierowanych na zapewnienie wysokich standardów merytorycznych i
etycznych świadczonych usług,
6. działania na rzecz integracji środowiska superwizorów pracy socjalnej.
Swoje cele będziemy realizować poprzez:
1. Reprezentowanie środowiska certyfikowanych superwizorów pracy socjalnej.
2. Działanie na rzecz uregulowań prawnych w obszarze superwizji pracy socjalnej.

3. Współpracę z instytucjami rządowymi, samorządowymi, organizacjami
pozarządowymi oraz mediami na rzecz upowszechnienia i rozwoju superwizji
pracy socjalnej.
4. Wspieranie superwizji w ośrodkach pomocy i integracji społecznej, edukacji i
ochrony zdrowia oraz polityki społecznej.
5. Działanie na rzecz zapewnienia wysokich standardów szkolenia kandydatów na
superwizorów pracy socjalnej.
6. Edukowanie w zakresie superwizji pracy socjalnej, umożliwianie wymiany
doświadczeń praktykujących superwizorów oraz prowadzenie ich superwizji.
7. Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej w zakresie superwizji.
8. Prowadzenie i wspieranie działalności naukowej i badawczej.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków zwyczajnych
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca
pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub
cudzoziemcem, która posiada certyfikat superwizora pracy socjalnej zgodny z
aktualnym stanem prawnym.
2. członków wspierających
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, działająca
merytorycznie w obszarze działalności Stowarzyszenia i akceptująca jego cele,
która zadeklaruje pomoc, złoży pisemną rekomendację dwóch członków
zwyczajnych.
3. członków honorowych
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie
zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
Siedziba Stowarzyszenia Certyfikowanych Superwizorów Pracy Socjalnej mieści się
w Krakowie, przy ul Bernardyńskiej 3.
W sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia Certyfikowanych
Superwizorów Pracy Socjalnej prosimy kontaktować się z Zarządem, który tworzą:
Adam Białas
– Prezes,
Katarzyna Wojtanowicz – Wice Prezes,
Zbigniew Piechocki
– Skarbnik,

tel. 505 539 490
tel. 604 601 980
tel. 516 066 714

