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1. Programové prohlášení
 poslední verze K. Koblic
 diskuse
 výbor odsouhlasil kompromisní variantu – J. Praško přepošle členům výboru
2. 32. ČS psychoterapeutická konference (Kompetence a osoba psychoterapeuta)
 organizátor: J. Praško předložil nabídky Amcha, Amepra, Lázně Jeseník; vybrána Amepra
 změna termínu na původní - 13. - 16. 11. 2019; čtvrtek 14. 11. 2019 valná hromada 19:00
 změna místa konání na Hotel Jana - Přerov
 pozvaní řečníci: sdělit jim změnu termínu
 časový harmonogram
o do 10. 5. 2019 odeslání prvního oznámení
o do 15. 7. 2019 termín pro zaslání příspěvků pro aktivní účast (příspěvky hodnotí celý
výbor); maximálně 300 slov – P. Žufníčková zjistí u správců webových stránek, zda by
to byli schopni naprogramovat, J. Praško totéž zjistí u Amepry, příspěvky se budou
scházet u výborové komise (J. Kubánek, J. Praško, K. Kalina)
o 3. 9. 2019 sestavení programu, následně rozesílka
o do 15. 9. druhé oznámení
o do 30. 9. early bird
 zvlášť platba za společenský večer
 odhlasováno na žádost M. Frouzové – 5 000 Kč pro Marvina Goldfrieda za vytvoření videpřednášky na 32. psychoterapeutickou konferenci
 najít tabulku, na tvorbu programu na minulé konferenci – K. Koblic
3. Vědecko-pracovní schůze – 5. dubna 2019 - ohlasy
 pozitivní dojem
 AKP má nový formulář – pohlídat pro příště - kredity
4. Jednání s ČAP
 v rámci ČPtS předjednána možná témata k jednání (jak bude zajištěna ochrana pacienta,
zdravotnická činnost, název, vymezení prostoru (řádu, vzdělávání, kvalifikací), iniciování
jednání s ostatními orgány o vázané živnosti, kompetence)
 čekáme na odpověď ohledně termínu
5. Skálova cena
 dát na web, že vyhlašujeme pro roky 2018 a 2019, deadline duben 2020
6. Proplacení práce schvalovací komise
 A. Paloušová poslala všem členům schvalovací komise částky k proplacení - Praško: 4.500,-,
Král 7.500,- Sulženková 6.500,-, Suchomel 1.000,- Paloušová 12.000,- Kč

7. Prohlášení instituty
 návrh připraví A. Paloušová, K. Koblic (základní body)
8. Nový správce webu
 výbor přijal nabídku společnosti Website21, nadále s nimi komunikuje P. Žufníčková
9. Konference Sociální psychiatrie – proklik na našich stránkách
 výbor souhlasí
10. Symposium či kulatý stůl na Světovém psychologickém kongresu v Praze
 v případě zájmu kontaktovat J. Praška
11. Žádost o stanovisko České psychoterapeutické společnosti – ABA terapie
 diskuse formulace odpovědi, odepíše J. Praško
 navázat na předchozí odpověď
12. Obnovení setkávání s instituty
 nový termín 3. 12. 2019
 požádat P. Krále oficiálně jako společnost, aby nám poslal návrh vzdělávacího programu +
poslední verzi kritérií, která odešla na MZČR – J. Praško
 P. Žufníčková kontaktuje P. Horákovou a požádá jí o kontakty na instituty, případně je možné
požádat P. Krále
13. Žádosti o EAP certifikát
 přišly poštou doplňující materiály – P. Žufníčková naskenuje a pošle na K. Kalina, K. Koblic, O.
Pěč
 aktualizovat text na www stránkách
14. Noví členové
 MUDr. Ivana Rymešová - přijata
 Martina Venglářová – nemá doporučení, P. Žufníčková bude kontaktovat
15. Ostatní
 etická komise – ustanovit na valné hromadě na konferenci; návrhy do příště
 skladování šanonů – zejména certifikovaný kurz od roku 2009 – A. Paloušová zjistí, jak dlouho
je potřeba archivovat; J. Praško zjistí u IPVZ, zda by se daly šanony přestěhovat
 hospodaření společnosti 2019 – P. Žufníčková bude urgovat
 apelovat na MZČR ohledně vzdělávání – naformuluje K. Kalina
 dotazy na stížnosti a odbornost přeposílat na K. Kalinu
 jednací řád – na příští schůzi
 K. Koblic opět předkládá návrh prohlášení vzdělávajícího subjektu – do příště upraví A.
Paloušová

Další termíny schůzí výboru ČPtS:
4. 6. 2019, 3. 9. 2019, 1. 10. 2019, 5. 11. 2019, 3. 12. 2019 (setkání s instituty)
Zapsala: Petra Žufníčková

