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Promocja szkoleń EFT 
oraz patronat PSEFT: 
przewodnik 
Luty 2023 

Wprowadzenie 

Oddajemy w Wasze ręce przewodnik po zasadach promocji szkoleń EFT (ang. Emotionally 

Focused Therapy) oraz patronatu Polskiego Stowarzyszenia EFT (PSEFT) z zaproszeniem i 

zachętą do współtworzenia bogatego programu szkoleniowego dla polskiej społeczności EFT.  

Jednym ze statutowych zadań PSEFT jest informowanie o wydarzeniach dotyczących EFT w 

Polsce i na świecie (między innymi o warsztatach dla par Hold Me TightⓇ oraz szkoleniach 

dotyczących EFT, w tym tych objętych patronatem PSEFT). Zachęcamy do wysyłania do PSEFT 

informacji o planowanych wydarzeniach związanych z EFT. Informacje te mogą znaleźć się na 

stronie i profilu FB stowarzyszenia. Zasady umieszczania informacji są opisane w tym 

dokumencie. 
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Patronat PSEFT 

Co znajduje się w tej sekcji przewodnika? 

➔ Określenie warunków koniecznych do uzyskania patronatu PSEFT. 

 

➔ Określenie co obejmuje patronat PSEFT. 

Patronat PSEFT 

Każda osoba członkowska PSEFT będąca jednocześnie certyfikowaną przez ICEEFT terapeutką 

lub certyfikowanym terapeutą EFT może wystąpić o patronat PSEFT nad organizowanym i 

prowadzonym przez siebie szkoleniem dotyczącym EFT. Wymóg certyfikacji ma za zadanie 

zapewnić rzetelność szkolenia pod względem wiedzy i warsztatu EFT osób prowadzących 

szkolenie.  

Jeśli szkolenie ma kilkoro współprowadzących, przynajmniej jedna osoba musi posiadać 

certyfikację ICEEFT. 

Osoby prowadzące szkolenia objęte patronatem PSEFT mają obowiązek wykorzystać logo 

PSEFT i wzmiankę o patronacie w swoich materiałach promocyjnych i szkoleniowych. 

Lista warunków uzyskania patronatu PSEFT  

● Przesłanie wstępnego planu i/lub abstraktu szkolenia. 

● Dodanie logo PSEFTu na slajdzie tytułowym prezentacji oraz na banerach i innych 

materiałach reklamujących szkolenie. 

● Dodanie do prezentacji slajdu z informacją o PSEFT (slajd zostanie przygotowany przez 

PSEFT - z logo, nazwą strony itd.). 

● Dodanie do prezentacji slajdu z informacjami o nadchodzących szkoleniach PSEFT (slajd 

zostanie przygotowany przez PSEFT). 

● Przygotowanie treści do postu przed i po szkoleniu na profil na FB, wydarzenie na FB oraz 

na stronę PSEFT. 

● Opcjonalnie - przekazanie dowolnej darowizny z przychodu ze szkolenia na cele 

statutowe PSEFT.  

Twoje korzyści z patronatu PSEFT 

Promocja w mediach społecznościowych 
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Ogłoszenie z tagiem #patronatPSEFT oraz utworzenie wydarzenia na profilu FB 

stowarzyszenia. Wydarzenie na FB może uwzględnić firmowe lub prywatne profile 

prowadzących. 

Promocja na stronie PSEFT 

Umieszczenie informacji na stronie www.pseft.pl w sekcji “Szkolenia objęte patronatem 

PSEFT”. 

Informacje o szkoleniu należy przesłać na adres szkolenia@pseft.pl co najmniej na dwa 

tygodnie przed datą szkolenia, aby zostały opublikowane w mediach społecznościowych 

i na stronie PSEFT. 

Promocja “innych szkoleń EFT” przez PSEFT 

Co znajduje się w tej sekcji przewodnika? 

➔ Określenie czym są “inne szkolenia EFT”. 

 

➔ Określenie co obejmuje promocja “innych szkoleń EFT” przez PSEFT. 

“Inne szkolenia EFT” promowane przez PSEFT 

Każda osoba członkowska PSEFT mająca status „szkolenie zaawansowane” w rozumieniu 

ICEEFT (ukończone Core Skills oraz min. 8 godzin superwizji) ma prawo do umieszczenia 

informacji o prowadzonym przez siebie szkoleniu dotyczącym EFT na stronie PSEFT w sekcji 

„Inne szkolenia” oraz do informacji na profilu FB stowarzyszenia. 

 

Osobie prowadzącej “inne szkolenia” EFT nie przysługuje prawo do wykorzystania logo 

PSEFT ani do wzmianki o patronacie. 

Twoje korzyści z promocji “innych szkoleń EFT” przez 

PSEFT 

Promocja w mediach społecznościowych 

Umieszczenie informacji o szkoleniu na profilu FB stowarzyszenia z wykorzystaniem tagu 

#inneszkoleniaEFT.  
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Promocja na stronie PSEFT 

Umieszczenie informacji o szkoleniu na stronie stowarzyszenia www.pseft.pl w sekcji 

„Inne Szkolenia EFT”. 

Informacje o szkoleniu należy przesłać na adres szkolenia@pseft.pl co najmniej na dwa 

tygodnie przed datą szkolenia, aby zostały opublikowane w mediach społecznościowych 

i na stronie PSEFT. 

Promocja warsztatów Hold Me TightⓇ  przez 

PSEFT 

Co znajduje się w tej sekcji przewodnika? 

➔ Określenie czym są warsztaty Hold Me TightⓇ. 

 

➔ Określenie co obejmuje promocja warsztatów Hold Me TightⓇ  przez PSEFT. 

Warsztaty Hold Me TightⓇ  promowane przez PSEFT 

Każda osoba, która wykupiła licencję na warsztaty Hold Me TightⓇ może zorganizować warsztaty 

dla par. 

Osobie prowadzącej warsztaty Hold Me TightⓇ nie przysługuje prawo do wykorzystania logo 

PSEFT ani do wzmianki o promowaniu przez PSEFT. 

 

Członkowie PSEFT mogą poprosić o zamieszczenie informacji o warsztatach na stronie 

Stowarzyszenia. Informacje potrzebne do umieszczenia informacji o organizowanych 

warsztatach na stronie stowarzyszenia www.pseft.pl:  

● Data 

● Miejsce (online/ warsztaty stacjonarne - miasto) 

● Format (warsztaty weekendowe/ warsztaty stacjonarne) 

● Nazwa organizatora 

● Imiona i nazwiska prowadzących 
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● Informacje dodatkowe, np. link do witryny internetowej i/lub mediów 

społecznościowych ze szczegółami wydarzenia 

Twoje korzyści z promocji Warsztatów Hold Me TightⓇ  

przez PSEFT 

Promocja w mediach społecznościowych 

Umieszczenie informacji o warsztatach Hold Me TightⓇ  na profilu FB stowarzyszenia z 

wykorzystaniem tagu #warsztatyHMT. 

Promocja na stronie PSEFT 

Umieszczenie informacji o warsztatach Hold Me TightⓇ na stronie stowarzyszenia 

www.pseft.pl w sekcji “Warsztaty Hold Me TightⓇ”. 

Informacje o warsztatach należy przesłać na adres szkolenia@pseft.pl co najmniej na dwa 

tygodnie przed datą warsztatów. 

 

 

 


