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Chcesz, żeby Twoja placówka uzyskała certyfikat STRR potwierdzający wysoką jakość prowadzonej 
u Ciebie terapii bądź nauczania? 
Uzyskanie naszego certyfikatu może być sporym impulsem do poprawienia jakości pracy Państwa 
placówki i źródłem wielu różnorodnych korzyści. 
Zdajemy sobie sprawę, że proces certyfikacji jest procesem wymagającym wysiłku na wielu polach: 
edukacyjnym, organizacyjnym, zarządczym, a także finansowym. Dlatego też na ścieżce uzyskiwania 
naszego certyfikatu, a także na dalszej drodze współpracy, uzyskacie Państwo od naszego 
stowarzyszenia merytoryczne i emocjonalne wsparcie. 
 
Od czego zacząć? 

Pierwszym krokiem do uzyskania naszego certyfikatu jest uzyskanie pozytywnej rekomendacji od 
superwizora z Wykazu superwizorów naszego stowarzyszenia. 
Żeby superwizor mógł taką rekomendację wystawić niezbędna będzie jego regularna obserwacja 
Państwa placówki. 
Najbardziej naturalną formą może okazać się zorganizowanie kilku superwizji z kadrą Waszej placówki 
oraz szkolenia (szkoleń) poprowadzonego przez tego superwizora. Być może rozpoczęliście już Państwo 
współpracę z jednym z naszych superwizorów, który zna Państwa placówkę i jej pracowników i będzie 
mógł ocenić czy w sposobie pracy i zarządzania placówką kierujecie się Państwo podstawowymi 
założeniami podejścia relacyjno-rozwojowego. 
 
Krok drugi, to audyt. 
Audyt przeprowadzą audytorzy, których wyznaczy Zarząd Stowarzyszenia. 
Audytorzy będą się przyglądać dwóm obszarom Waszych działań. 
Obszar pierwszy to jakość pracy nauczycieli i terapeutów. Bez względu na to, kogo uczycie lub 
wspieracie, jakimi metodami się posługujecie, specjaliści u Was zatrudnieni powinni prezentować 
responsywny wzorzec komunikacyjny w relacji z uczniami czy podopiecznymi oraz ich rodzicami. 
Powinni także umieć zauważać, przyjmować, uwzględniać perspektywę osób z którymi pracują. 
Aby placówka mogła zostać certyfikowana większość pracowników Państwa powinna takie 
umiejętności posiadać. Wszyscy na poziomie teorii powinni rozumieć czym jest responsywność 
i dlaczego jest ona ważna. Powinni także rozumieć czym jest zauważenie i przyjęcie perspektywy 
drugiej osoby. 
 
Obszar drugi dotyczy sposobu kierowania placówką i wzajemnych relacji pomiędzy członkami zespołu. 
Relacje pomiędzy specjalistami są najważniejszym wskaźnikiem jakości pracy placówki, bez względu na 
stosowane w takiej placówce metody. 
 
Zapewne w trakcie audytu audytorzy będą chcieli się spotkać z kadrą placówki i osobno z kadrą 
kierowniczą, zapewne będą chcieli obejrzeć zajęcia losowo wybranych specjalistów i odbyć superwizję 
w grupie specjalistów waszej placówki. 
Audytorzy przed swoim przyjazdem uzgodnią z Wami przebieg i warunki audytu. 
 
Być może audytorom jedna wizyta w waszej placówce nie wystarczy i konieczne będą dalsze spotkania 
i rozmowy. 
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Wystawienie pozytywnej opinii przez audytorów jest najważniejszym warunkiem uzyskania statusu 
Certyfikowanej Placówki STRR.  Jeżeli się to nie uda, dostaniecie od nas Państwo na piśmie informację 
co wymaga poprawy.   
Zapewne nawet pozytywnej opinii towarzyszyć będzie szereg zaleceń, które wasza placówka będzie 
musiała spełnić w określonym czasie (np. w ciągu dwóch-trzech lat). 
Tym zaleceniem może być np. spełnienie wymogu uzyskania licencji terapeuty relacyjno-rozwojowego 
przez 20% zatrudnionej kadry (to jest wymóg obligatoryjny), odbycie przez Waszych specjalistów wizyt 
studyjnych lub staży we wskazanych przez nas placówkach, uczestnictwo we wskazanych szkoleniach 
lub zorganizowanie określonej liczby superwizji z certyfikowanym superwizorem relacyjno-
rozwojowym. Osobne zalecenia mogą dotyczyć kadry kierowniczej, która także może zostać 
zobowiązana do odbycia pewnej formy kształcenia lub superwizji. 
 
Cała reszta, to już tylko formalności, podpisy i pieczątki. 
 
Co zyska Twoja placówka uzyskując status placówki certyfikowanej STRR? 

Po pierwsze, będziecie mogli potwierdzić przed Waszymi klientami lub beneficjentami wysoką jakością 
Waszej pracy potwierdzoną przez certyfikat STRR. My ze swojej strony, będziemy Waszą placówkę 
reklamować przy okazji organizowanych przez nas lub z naszym udziałem wydarzeń. Przedstawimy ją 
też na naszej stronie internetowej. 
 
Po drugie, zyskacie perspektywę rozwoju. Przed Wami nowe wyzwania i nowe kompetencje. 
 
Po trzecie, będziecie mogli organizować w waszej placówce staże, do odbywania których będziemy 
zachęcali nie tylko naszych stażystów, ale i wszystkich chętnych, chcących się rozwijać zawodowo. 
Pomożemy Wam przygotować program staży. Środki z odpłatnych staży będą do Państwa dyspozycji. 
 
Po czwarte, staże spowodują dalszy rozwój Państwa placówki. Z naszego doświadczenia wynika, że 
jedną ze skuteczniejszych metod rozwoju zawodowo jest szkolenie innych. Przyjeżdżający do was 
kursanci-stażyści będą zadawać wam wiele inspirujących pytań, na które będziecie wspólnie szukać 
dobrych odpowiedzi. Szkolenie innych jest dla wielu specjalistów trampoliną do osiągania osobistych 
sukcesów zawodowych.   
 


