Česká asociace pro psychoterapii
V Praze dne 16. března 2018

Věc: Volby do ČPtS 2018
Vážení a milí kolegové,
oslovuji Vás, co respektované české psychoterapeuty, co členy České psychoterapeutické společnosti
ČLS JEP a zároveň příznivce myšlenky širšího pojetí psychoterapie.
V posledních měsících jsme se pravidelně setkávali se současnou reprezentací ČPtS a přes mnohé
shody se vždy znovu a znovu ocitli před kamenem úhelným – má psychoterapie místo mimo
zdravotnictví nebo nemá?
V posledních měsících jsme měli mnohá jednání na Ministerstvu obchodu (živnostenský odbor) na
Ministerstvu zdravotnictví, na Ministerstvu sociálních věcí (začlenění psychoterapie do Národní
soustavy povolání).
Na těchto jednáních jsme nacházeli překvapivě otevřené úředníky ochotné spolupracovat při hledání
místa psychoterapie v státem pojmenovaných kontextech.
Všechna tato nadějná jednání však byla marněná dopisy dr. Koblice a jeho jménem vyjádřeným
nesouhlasem ČPtS.
Věc je prostá. Bude-li existovat zásadní rozpor mezi odbornými společnostmi o podobě psychoterapie,
nikam se nepohneme. A nejde pouze o nehybnost situace, neboť Asociace klinických psychologů
aktivně oslovila (s posudkem najatého právníka) jednotlivé živnostenské odbory s žádostí o zjednání
pořádku v poskytování psychoterapie neklinickými psychology. Také - přes protest 15 institutů a 1368
podpisů pod peticí - začala platit nová vzdělávací kritéria ČPtS. Současně AKP blokuje svými
zavrhujícími posudky akreditaci kurzu ČAP, který by umožnil cestu zdravotníkům tímto novým
panamským kanálem.
Situace potřebuje silnou kandidátku liberálněji smýšlejících psychoterapeutů, kteří získají
demokratickou cestou většinu ve výboru ČPtS a dají tak vzniknout společnosti, která bude hájit zájmy
psychoterapie ve zdravotnictví, aniž by blokovala rozvoj obecné psychoterapie, patřící do všech
rezortů. Poté by mohli obě společnosti spolupracovat k ukotvení, ohraničení a zkvalitnění
psychoterapie v ČR.
Hledáme další liberálněji smýšlející psychoterapeuty a současně členy ČPtS, kteří budou ochotni
kandidovat a následně se pak podílet na utváření společné koncepce psychoterapie vstřícně jak pro
zdravotnictví, tak pro jiné resorty. A samozřejmě hledáme pak volební podporu (hlasy) pro ty
kandidáty, kteří již tuto výzvu přijali. Prosím Vás tedy o laskavé zvážení naléhavosti této situace.
Společnou kandidátkou respektovaných psychoterapeutů lze dosáhnout změny. Pojďme učinit tyto
volby napínavé a dozvědět se jakou cestou se vydat si přeje většina členstva ČPtS. Kandidujte do
výboru ČPtS.
V úctě,
Jiří Drahota, předseda ČAP
PS. Kandidovat ve volbách se již uvolili Kamil Kalina a Magdalena Frouzová a Martin Černý. Další
kolegové tuto myšlenku převalují na jazyku – ergo nebyli byste v tom sami.

