Zápisy ze schůzí výboru od dubna do prosince 2007
Zápis ze schůze výboru dne 4.12.2007
1) Výbor uctil památku pana doc. Jaroslava Skály minutou ticha a osobními vzpomínkami.

2) O průběhu akreditace referují Dr. Gjuričová a Dr.Fišerová – akreditace pro zdravotnictví byla udělena 26
institutům, 2 institutům bylo doporučeno doplnění a předložení nové žádosti v dubnu 2008. Akreditační komise
rozhodla, že spolu s certifikátem bude rozeslán závazný vzor osvědčení pro všechny absolventy akreditovaných
programů.

3) Byly odsouhlaseny odměny členům akreditační komise. Dr. Gjuričové a Dr. Fišerové navíc odměny za
přípravu a vedení akreditačního řízení.

4) Prof. Kratochvíl předložil podkladový materiál pro novou vyhlášku MZdr., týkající se celoživotního vzdělávání
nelékařů ve zdravotnictví a kreditních hodnot poskytovaných za účast na vzdělávacích akcích. Mezi
poskytovateli garancí není uvedena Česká psychoterapeutická společnost. Připomínku zašle na MZd
Dr.Hellerová

5) Doc. Kožnar upozorňuje na nedostatky v práci sekretariátu resp. tajemníka ČPS. Bude řešeno na lednové
schůzi výboru.

6) Projednávání přihlášky České arteterapetické společnosti do ČPS jako právnické osoby, výbor žádá o
upřesnění o jakou společnost se jedná, vyřídí doc.Kocourková

7) Výbor se usnesl, že na shromáždění představitelů organizačních složek ČLS 17.12 nebude delegován žádný
zástupce

8) Výbor t.č. nemá zájem o jmenování regionálního konzultanta, jak navrhuje ČLS JEP

9) Dr. Fišerová odpoví na stížnost paní P.

10) Schváleno zakoupení pohřebního věnce na pohřeb doc. Skály.

11) Dr. Rektor referuje o průběhu tvorby webových stránek. Webmaster pro zjednodušení navrhuje pořízení
jiného programu – výbor schvaluje. Pokračuje příprava tabulky adresáře.

12) Odsouhlasena žádost o záštitu ČPS nad Konferencí Gestalt psychoterapie v říjnu 2008

13) Doc. Kožnar podal průběžnou zprávu o finanční situaci ČPS.

Zápis ze schůze výboru dne 6.11.07
1/ Výbor odsouhlasil jednohlasně proplacení cestovního příkazu PhDr Jana Dokoupilová Havířov- účast na
etickém semináři

2/ Určena inventarizační komise Vyhnálek a pí Radovská, provedou inventarizaci do konce měsíce listopadu

3/ zakoupení nové tiskárny odsouhlasil celý výbor ( stará je nefunkční)

4/ Členské příspěvky (350 Kč společnost si bere 250 Kč celkem 600 Kč kromě důchodců, žen na mateřské a
studentů, kteří mají nižší) Výbor jednohlasně odsouhlasil nezvýšit příspěvky.

5/ Ze zkušeností akreditační komise vyplývají další otázky pro zkvalitnění akreditací proto budou v r. 2008
podmínky zrevidovány a doplněny.
Bude prodiskutován s jednotlivými společnostmi jednotné závěrečné osvědčení o ukončení výcviku a znění
tohoto osvědčení bude do konce roku posláno jednotlivým akreditovaným programům.
Zástupci nových programů a některé k doplnění budou pozváni na 12 hod. 4. prosince t.r. na Denní stacionář
pro dorost, Psychiatrická klinika, Ke Karlovu 11, Praha 2.
Zápis ze schůze výboru ČPS 2. května 2007
1. Prof. Kratochvíl a doc. Vybíral 2x upozornili zástupce časopisu Psychologie dnes na nekorektnost
publikovaného inzerátu ing. Dragomireckého o výcviku a o účinnosti jím propagované metody abreaktivní
psychoterapie. Na inzerát písemně reagoval Růžička textem k uveřejnění na stránkách časopisu.

2. Praško – úkol reakreditace ČPS v EAP trvá. Na červnové jednání výboru připraví kolega konkrétní návrh
řešení.

3. Na žádost kolegy Hašty ze Slovenské psychoterapeutické společnosti jsme poskytli slovenským kolegům
seznam akreditovaných programů vzdělávacích institutů pro účely možné vzájemné spolupráce. Za výbor ČPS
zařídila kolegyně Fišerová.

4. Kolega Hašto se svojí žádostí o etický kodex ČPS je odkázán na www stránky ČPS, kde jsou tyto materiály k
dispozici. Kolega Vyhnálek napíše Haštovi.

5. Již vypracované a dokončené psychoterapeutické standardy (zatím v počtu 3 ) kolega Růžička zašle
sekretářce Radovské k vyvěšení na webové stránky ČPS.

6. Na odbor sociálních věcí a zdravotnictví magistrátu hl. m. Prahy posíláme žádost o prověření, zda kolegyně
Mgr. J.K. splňuje kvalifikační požadavky poskytovat psychoterapeutické služby z důvodu stížností, které vedly k
projednání etickou komisí ČPS. Dopis zašle sekretářka s textem ve znění doporučeném Výborem.

7. Institut skupinové analýzy pořádá skupinově-analytický workshop odborníků Group Analytic Society ve dnech
29.6 až 1.7. 2007. Organizátor žádá ČPS o záštitu této odborné akce kvůli možnosti získat kreditní body pro
vzdělávání účastníků.

8. Zprávy ČPS č. 58 mají vyjít v nejbližší možné době. Časový skluz byl zapřičiněn výrazným nedostatkem textů k
publikování.
Zápis ze schůze výboru ČPS dne 3.4. 2007
1. Členské příspěvky ČPS jsou ročně 600 Kč, z toho společnost má 350 Kč a příspěvek ČLS JEP činí 250 Kč ročně.
Celkem máme 600 členů. 1. uzávěrka placení členských příspěvků za rok 2007 byla 31. 3. 2007, v květnu budou
vyzváni členové, kteří nezaplatili.

2. Členský příspěvek za rok 2007 do EAP je ve výši 200 euro a zajišťuje 600 našich členům zahrnutí do
evropských struktur. Pokud má někdo zájem o certifikát psychoterapeuta EAP, kterým se může prokazovat při
hledání práce v zemích EU, může se informovat u kolegy Praška, jaké dokumenty o psychoterapeutickém
vzdělání musí komisi EAP předložit.

3. EAP – podklady pro akreditaci ČPS u EAP dodá Praško.

4. Revizní komisi ČPS tvoří PhDr. Jiří Drahota, MUDr. Jiří Krombholz, PhDr.Magda Frouzová.

5. Strukturu webové prezentace společnosti zajišťuje Rektor. Viz texty, které od něj došly. Schválen návrh ceny
inzerce do zpráv a za vyvěšení na webovou stránku psychoterapeuti.cz. Důležitý je návrh odpovědnosti
jednotlivých členů za naplňování rubrik webové prezentace a za jejich aktualizaci. Od června by měl být na
webové adrese www. psychoterapeuti.cz formulář pro přihlášení se do seznamu psychoterapeutů – členů ČPS,
kteří poskytují psychoterapii ve zdravotnictví ambulantní formou.

6. Vyšlo 1. číslo časopisu Psychoterapie, která je přímým pokračovatelem časopisu Konfrontace (17 ročníků, 66
čísel). Vydává stále úspěšně Zbyněk Vybíral. Objednávky časopisu on-line http://psychoterapie.fss.muni.cz

7. Prof. Kratochvíl křtil nové vydání knihy Speciální psychoterapii prof. Vymětala a kol.

8. Prof. Kratochvíl doporučuje k psychosomatické problematice 2 knihy z nakladatelství Portál: Tělo v
psychoterapii (Smith,E.W.L.), Když duše mluví řečí těla ( Morschitzky H., Sator S.), obojí vydané v Praze 2007.

9. Pro registrující orgán odbor sociální péče a zdravotnictví na magistrátu hl. města Prahy je třeba připravit
dopis s dotazem, jaké doklady předložila
Mgr.J. K. k registraci své psychologické praxe.

Zápisy leden 2006 – březen 2007 naleznete ve Zpravodaji č.58

