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Polskie Towarzystwo Superwizji Pracy Socjalnej 

ul. Wojciecha Górskiego 1/36, 00-033 Warszawa

tel: 663 76 75 73   mail: biuro@ptsps.pl  

Jak zostać Członkiem Polskiego Towarzystwa Pracy Socjalnej?
 

Nasze stowarzyszenie zrzesza 
pracy socjalnej. Cieszymy się
Przeczytaj poniżej jak, w kilku krokach sta
 
I krok 
 
Zanim wypełnisz deklarację członkowsk
uprawnieniami i zadaniami Członków, które s
Superwizji Pracy Socjalnej.  
 
Jeśli uznasz, że nasze cele są
pierwsze strony deklaracji, zeskan
Abyśmy mogli poznać Ciebie lepiej, mo
krótki biogram. 
 
II krok 
 
Zgodnie ze Statutem PTSPS przesłana przez Ciebie deklaracja
odczytane na Zebraniu Zarządu, a kandydatura
Stowarzyszenia. Potem Twoja kandydatura poddana b
 
III krok 
 
Po uchwaleniu Twojej kandydatury
przedstawiciel Zarządu naszego Stowarzyszenia, aby poinformowa
Wchodząc do naszego grona automatycznie pojawiasz si
Uzyskujesz wgląd w informacje o naszych bie
współtworzenia. Uzyskujesz stały kontakt z Zarz
W naszym Stowarzyszeniu wszyscy jeste
 
W razie szczegółowych pytań 
 
Odpowiemy na każde Twoje pytanie.
 
Pozdrawiam Cię w imieniu PTSPS
 
Maciej Sosnowski, Prezes Zarzą
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 Członkiem Polskiego Towarzystwa Pracy Socjalnej?

Nasze stowarzyszenie zrzesza entuzjastów i sympatyków pracy socjalnej i superwizji 
pracy socjalnej. Cieszymy się, że jesteś zainteresowana / zainteresowany

ej jak, w kilku krokach stać się Członkiem naszego Stowarzyszenia.

ę członkowską zapoznaj się z celami naszego Stowarzyszenia oraz 
uprawnieniami i zadaniami Członków, które są zawarte w Statucie Polskiego Towarzystwa 

e nasze cele są Tobie bliskie i chcesz je z nami realizowa
pierwsze strony deklaracji, zeskanuj ją i prześlij na adres e-mail Stowarzyszenia: 

 Ciebie lepiej, możesz przesłać wraz z deklaracją swoje aktualne CV lub 

PTSPS przesłana przez Ciebie deklaracja oraz wykaz do
e na Zebraniu Zarządu, a kandydatura zarekomendowana przez jednego z Członków 

Potem Twoja kandydatura poddana będzie głosowaniu i uchwalona.

kandydatury na Członka Stowarzyszenia kontaktuje si
du naszego Stowarzyszenia, aby poinformować Ci

c do naszego grona automatycznie pojawiasz się na naszej li
d w informacje o naszych bieżących aktywnościach 

stały kontakt z Zarządem oraz innymi Członkami Stowarzyszenia
W naszym Stowarzyszeniu wszyscy jesteśmy na „ty”. 

W razie szczegółowych pytań skontaktuj się z nami korzystając z dostępnych kanałów. 

de Twoje pytanie. 

PTSPS 

aciej Sosnowski, Prezes Zarządu 
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 Członkiem Polskiego Towarzystwa Pracy Socjalnej? 

pracy socjalnej i superwizji 
/ zainteresowany współpracą z nami.  

 Członkiem naszego Stowarzyszenia. 

 z celami naszego Stowarzyszenia oraz 
 zawarte w Statucie Polskiego Towarzystwa 

sz je z nami realizować - wypełnij dwie 
mail Stowarzyszenia: biuro@ptsps.pl. 

ą swoje aktualne CV lub 

oraz wykaz doświadczeń będą 
zarekomendowana przez jednego z Członków 

dzie głosowaniu i uchwalona. 

kontaktuje się z Tobą 
ć Cię o naszej decyzji. 

 na naszej liście mailingowej. 
 i zaproszenie do ich 

oraz innymi Członkami Stowarzyszenia. 

ępnych kanałów.  


