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1. Programové prohlášení
 Psychoterapeutické vzdělání se uplatňuje ve zdravotnictví i mimo zdravotnictví. Ve
zdravotnictví uplatňuje psychoterapii klinický psychoterapeut. Mimo zdravotnictví se
uplatňuje psychoterapeutické vzdělání v psychoterapeutickém poradenství.
 poslat výboru nový text – J. Praško
2. 32. ČS psychoterapeutická konference 11.12. – 14.12.2019 (středa – sobota)
 organizátor (AMCA?, Petra Horáková nemá zájem, nikdo jiný se nepřihlásil)
 snížit rozpočet – společenský večer, dataprojektory, cestovné výboru, přestávky na kávu
 napsat AMČE – J. Praško
 Magda – jiná agentura
 zeptat se Solenu
 shánět sponzory – sponzoring kávových přestávek
 20 oboustranných posterových stání
3. Vědecko-pracovní schůze
 5. dubna 2019 – zajištěno
4. Kritéria výcviků
 50% zdravotníků – diskuze – platí jak bylo dohodnuto
5. Jak dále se schvalovací komisí
 beze změn
6. Dotazník Národní akční plán pro duševní zdraví 2020-2030
 odeslán

7. Adiktologická konference „Humor v adiktologii“


účastní se J. Praško a K. Kalina

8. Světový psychologický kongres
 naše účast (nabídka od J. Jakubů) červen 19-24. 2020 - posláno dr. Jakubů (zatím za M.
Frouzovou a J. Praška)
 oslovit Vymětala jako třetího řečníka – M. Frouzová
9. EAP (únor Vídeň)
 K. Koblic a J. Praško stručně referovali
 odvolat se k zápisům – K. Koblic

10. Nabídka ČAP
 Národní registr psychoterapeutů garantovaných Českou psychoterapeutickou společností ČLS
JEP a Českou asociací pro psychoterapii – název je poněkud přehnaný, také je třeba jasně
domluvit, kdo v registru bude, diskutovat o záměru je předčasné
 jednání s ČAP - do příště probrat body, o kterých chceme jednat, seznámení s programovým
prohlášením
11. Obnovení setkávání s instituty
 7. 5. 2019 13:00-14:00 výbor, pak do 16:00 setkání s instituty
 okruhy promyslet do příští schůze
12. Inzerce – co přijímáme k inzerci (PCA Brno)
 přijímáme obojí, jak schválené tak neschválené pro zdravotnictví
 ČPtS nemůže přijmout inzerát schváleného výcviku, který obsahuje jiné než schválené
podmínky
13. Webové stránky AKP
 uvedení naší společnosti – souhlas

Zapsal: Ján Praško

