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1. Diskuse o programovém prohlášení
 poslední měsíc na dodání připomínek, na příští schůzi bude prohlášení finalizováno
2. 32. ČS psychoterapeutická konference Jeseník
 z organizačních důvodů bylo nutné zvolit náhradní termín: 11.12. – 14.12.2019 (středa –
sobota) – valná hromada 12.12.2019
 diskuse o přednášejících
 organizátory vybere výbor na dalším zasedání, je potřeba, aby si dojednali ceny sami
 1. oznámení během února
 podrobný zápis je veden zvlášť
3. Vědecko-pracovní schůze – 5. 4. 2019
 téma: Diagnostika a indikace v psychoterapii
 hotov finální program, P. Žufníčková umístí na web a rozešle členům
 K. Kalina zajistí kredity (ČLS, ČAS, AKP)
4. Dotazník Národní akční plán pro duševní zdraví 2020 - 2030
 projednáno, J. Praško zapracuje připomínky a pošle P. Žufníčkové
5. Adiktologická konference „Humor v adiktologii“ 2.- 6. 6. 2019
 J. Praško pošle K. Kalinovi anotaci své přednášky (závislost na BZD a psychoterapii, přenosové
a protipřenosové fenomény, iatrogenní závislosti – z léčby bolesti, Tramal)
6. Světový psychologický kongres 19. – 24. 6. 2020 – naše účast (nabídka od J. Jakubů)
 Praha
 zájem M. Frouzová
7. Certifikovaný kurz „psychoterapie pro sestry“
 ČPtS nemá informace o podobě programu, teprve poté se může vyjádřit
 organizuje IPVZ
8. EAP pojede Praško, Koblic 21. - 23. února, reakreditace
 zajištěno ubytování
 reakreditaci zajišťuje J. Praško
9. Obnovení setkávání s instituty
 termín 7. 5. 2019 13:00 - 14:00 výbor, 14:00 – 16:00 setkání s instituty, je potřeba je oslovit a
požádat je, aby předem zaslali okruhy k projednání



P. Žufníčková zarezervuje prostory

10. Poděkování L. Duškové za komunikaci s ministerstvem
11. PhDr. Král – setkání s výcvikovými instituty
 proběhla diskuze
12. Schvalovací komise
 bude se přesouvat do IPVZ
 J. Kubánek nastupuje do komise – přidat do emailu schvalování
 čestné prohlášení ohledně schváleného programu připraví A. Paloušová
13. Noví členové
 Mgr. Zuzana Svobodová
 + další dvě žádosti, ale chybí doporučení – P. Žufníčková zašle informaci
14. Ostatní
 etická komise – ustanovit v Jeseníku; návrhy do příště
 Skálova cena - vypsat, zkontrolovat termín (P. Žufníčková)
 skladování šanonů – na příště

Další termíny schůzí výboru ČPtS:
5.3., 2.4., 7.5., 4.6.2019
Zapsala: Petra Žufníčková

