THE INTERNATIONAL CLUTTERING ASSOCIATION
MEMBERSHIP APPLICATION
Międzynarodowe Stowarzyszenie Giełkotu
Wniosek o członkostwo

Membership in the International Cluttering Association is open to people who clutter and their families, as well
as to individuals interested in the prevention, assessment, and treatment of cluttering disorders. We are trying
to establish a database of our members and are requesting that the following information be sent to the
membership committee.
Członkostwo w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Giełkotu jest otwarte dla osób zmagających się z giełkotem, dla ich rodzin, jak
również dla tych, którzy są zainteresowani zagadnieniami profilaktyki, diagnozowania i terapii giełkotu. Staramy się stworzyć bazę
danych naszych członków. Prosimy o przesłanie informacji Komitetowi ds. członkowstwa.

Name
Imię i nazwisko

Title
Tytuł

Affiliation
Afiliacja

Preferred
Mailing
Address
Adres pocztowy
(do
korespondencji)
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Miejscowość
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Stan

Country
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Zip Code
Kod pocztowy
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Numer telefonu

Email
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Membership
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Typ członkostwa

____ Consumer (Osoba z giełkotem)
____ Student (Student)
____ Parent (Rodzic)

____ Speech Therapist (Logopeda)
____ Researcher (Pracownik naukowy)
____ Other, please specify (Inne,
proszę sprecyzować) ____________________
______________________________________
______________________________________

Attention speech-language therapists (logopedists):
Do terapeutów – logopedów
To assist the consumer in locating individuals knowledgeable in cluttering and the treatment of this disorder, the ICA has
decided to provide a list of clinicians with their contact information on a Self-Referral List on the website. In order to be on
the list, the clinician should be prepared to answer the following consumer questions:
Aby pomóc osobom z giełkotem w dotarciu specjalistów posiadających wiedzę na temat giełkotu oraz prowadzących terapię
tego zaburzenia, ICA zdecydowało prowadzić na swojej stronie internetowej listę terapeutów wraz z danymi kontaktowymi.
Aby znaleźć się na liście, terapeuci powinni udzielić odpowiedzi na poniższe pytania:
 How much knowledge do you have on cluttering based on university coursework, professional workshops or research?
Jak dużą wiedzę posiada Pan/Pani na temat giełkotu, w oparciu o wiedzę uzyskaną poprzez kursy uniwersyteckie,
warsztaty zawodowe lub badania?
 What perspectives do you have regarding the nature of cluttering?
Jaki jest Pana/Pani punkt widzenia na temat istoty giełkotu?
 How much experience have you had with the diagnosis of cluttering?
Jakie ma Pan/Pani doświadczenie w diagnozowaniu giełkotu?
 What do you consider to be some differential indicators between stuttering and cluttering?
Jakie są według Pana/Pani objawy odróżniające jąkanie od giełkotu?
 How much experience have you had in the treatment of cluttering? With what success?
Jak duże doświadczenie ma Pan/Pani w terapii giełkotu? Z jakim skutkiem?
 What, in your judgment, contributes to the success of cluttering therapy?
Co w Pani/Pana opinii przyczynia się do sukcesu w terapii giełkotu?
 What, in your experience, are factors that may limit successful treatment? What do you do as a speech-language
pathologist to try to reduce the influence of these delimiting factors?
Jakie czynniki – zgodnie z Pana/Pani doświadczeniem – mogą obniżać skuteczność terapii? Co Pan/Pani robi, jako
terapeuta, aby je ograniczyć?
 What age groups have you worked with in treating cluttering?
Z jakimi grupami wiekowymi pracował(a) Pan/Pani w terapii giełkotu?
 What therapy goals do you consider important for treating cluttering?
Jakie cele uznaje Pan/Pani za najważniejsze w terapii giełkotu?
 What is a typical therapy session like for a child (e.g., activities, duration)? For teens and adults?
Jaka jest typowa sesja terapeutyczna dla dzieci (ćwiczenia, czas trwania)? Dla młodzieży i dorosłych?
____ Yes. I give the ICA permission to include my name and email address on the self-referral list on ICA website. If at any
time you wish your name to be removed from the website, please contact me at ebennett@elp.rr.com.
____ Tak, wyrażam zgodę na umieszczenie mojego nazwiska i adresu e-mail na liście na stronie ICA. Jeśli chce Pan/Pani zostać
usunięty z tej listy – w dowolnym momencie proszę o kontakt: ebennett@elp.rr.com
____ No. I am not interested in being listed.
____ Nie jestem zainteresowany (a) wpisaniem się na tę listę.
Address all correspondence to:
Wszelką korespondencję proszę kierować do:
Ellen Bennett Lanouette Ph.D.
ICA Membership Committee
705 Tilbury Court
Sun City Center, FL 33573
Email: elanouette@tampabay.rr.com
ebennett@elp.rr.com

