Zápis ze zasedání schůze výboru ČPtS ČLS JEP 2.1.2018
Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, Ke Karlovu 4, Praha 2
Přítomni: Jiří Berka, Karel Koblic, Marie Lhotová, Alena Paloušová, Ondřej Pěč, Petra Žufníčková
Omluveni: Ludmila Dušková, Jan Kubánek, Ján Praško
Hosté: Olga Holeyšovská
__________________________________________________________________________________

1.

Uplatnění psychoterapeutického vzdělání v různých oblastech, rezortech atd.
• proběhla diskuse

2.

Certifikovaný kurz 16.-20.4.2018, MZ ČR
• další termín kurzu vyhlášen - je potřeba rozeslat pozvánky zájemcům a přihlášky, upravit web
- P. Žufníčková

3.

Schvalování výcvikových programů
• vyúčtování za uplynulá období: do dnešního dne zaslal fakturu pouze Pavel Král
• způsob placení od roku 2018 bude ještě projednán
• hledá se nová sekretářka pro schvalovací komisi - požadavky sepíše A. Paloušová (velmi
stručně: evidence příchozích žádostí, příprava zasedání schvalovací komise, příprava podkladů,
evidence posudků, účast na zasedání, komunikace s instituty, hlídání plateb ve spolupráci s P.
Žufníčkovou)
• je potřeba zkontrolovat platby institutů v minulých letech - P. Horáková nebo A. Paloušová
pošlou P. Žufníčkové seznam schválených programů a očekávaných plateb a P. Žufníčková
zkontroluje na ČLS

4.

ČAP
• na webu ČPtS byl zveřejněn listopadový zápis z jednání s ČAP
• diskuse o dalším postupu

5.

Média
• v časopise Zdravotnictví a medicína uveřejněn další text K. Koblice

6.

www a logo, hlavičkové papíry a vizitky
• předloženy návrhy hlav. pap. a vizitek
• odsouhlasen návrh č. 8 (logo nahoře vlevo; zápatí ne šedé, ale bílé; bez vodotisku)
• vizity ležaté bez šedého, písmo černé nebo šedé
• P. Žufníčková vyřídí s J. Průchou

7.

Volby - termín
• potřeba stanovit volební komisi
• volby je třeba uskutečnit tak, aby červnový výbor měl již výsledky voleb (= cca do 20.5.2017),
v září se sejdou oba výbory
• výzva ke kandidatuře 2/2017 + možnost poslat medailonek, medailonky budou zveřejněny na
webu (navrhovaná struktura medailonku: 1) odbornost, 2) působnost - zaměstnání, 3) je / není
členem jiné psychoterapeut. spol. a které, 4) čím chce osobně přispět jako člen výboru)
• na schůzi v dubnu musejí být uzavřené kandidátky (posouzení členů + písemný souhlas s
kandidaturou)
• do konce 4/2017 rozeslat hlasovací lístky (korespondenční forma)

• K. Koblic pošle všem návrh pastýřského listu
• na členy, kteří mají email, poslat emailem, ostatní poštou výzvu ke kandidatuře do výboru, +
obsáhlejší informace k vědecko-pracovní schůzi (zástupci jenotlivých rezortů?)
8.

Ostatní
•
• 22.-24.2.2018 zasedání EAP ve Vídni (K. Koblic), 18.-20.10.2018 zasedání EAP v Bělehradě
(plán K. Koblic, O. Pěč), K. Koblic pošle P. Žufníčkové informace k ubytování (Vídeň)
• 27.4.2018 vědecká schůze - návrh na téma využití psychoterapeutického vzdělání v různých
oblastech - návrh materiálu pošle všem K. Koblic

Další termíny schůzí výboru ČPtS:
6.2. (omluveni K. Koblic a P. Žufníčková), 6.3., 3.4., 15.5., 5.6.2018
Zapsala: Petra Žufníčková
Ověřili: Karel Koblic, Ondřej Pěč

