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1. Programové prohlášení
 výbor odsouhlasil, P. Žufníčková pověsí na web
2. 32. ČS psychoterapeutická konference 13.11. – 16.11. 2019 Přerov, Kompetence a osoba
psychoterapeuta
 web (www.psychoterapeutickakonference2019.cz) spuštěn k 1. 6. 2019, diskuse o profesích –
výbor odhlasoval variantu nechat informace na webových stránkách ve stávající podobě
 abstrakta – roztřídění do témat (J. Praško, K. Kalina, J. Kubánek) a následně schvalování na
výboru
 sympozia - návrh: České psychoterapeutické společnosti (ponechat v záloze dle zaplněnosti
programu) a Slovenské psychoterapeutické společnosti zvlášť a následně Česko-slovenské
dohromady = diskuse (kompetence z hlediska jednotlivých společností – zpravodaj K. Koblic)
– délka bloku dle potřeby
 téma dalšího sympozia: Vzdělávání v psychoterapii, nabídnout možnost pořádat sympozium
České psychiatrické společnosti (osloví J. Praško) a AKP (osloví K. Koblic)
 zvaní řečníci – J. Praško informoval o stavu
 všichni pošlou J. Praškovi adresy, které mají na instituty, následně bude zaslána výzva k účasti
(výhradně na téma konference)
 logo Psychiatrické společnosti na webu konference? ano, „spolupracující organizace:
Psychiatrická společnost, AKP“ – zařídí J. Praško
 námět dotazník zpětných vazeb z konference (M. Frouzová)
 převody peněz ze zahraničí – J. Praško prověří u Amepry
3. Dopisy na MZ (Prof. Prymula, Mgr. Strnadová, Mgr. Podhrázký)
 znovu tlačit (ministr)
4. Žádost o EAP certifikát
 komunikace s J. Doddsem probíhá (K. Kalina)
 odpověď 3 žadatelům (Matina Vondrová, Martin Wagenknecht a Irena Zvánovcová) – málo
sebezkušenosti podle současných požadavků EAP – odpoví K. Kalina – PŽ bude informovat (+
P. Žufníčková zařídí vrácení platby)
 smazat z webových stránek stávající informace a nechat na webu odkaz na europsyche.org
5. Návrh prohlášení vzdělávajícího subjektu
 A. Paloušová - do příště
6. Jednání s ČAP – odloženo, vypracovat stanoviska pro vyjednávání
 je potřeba probrat témata na říjnové schůzi, setkání ale až po konferenci

7. Symposium či kulatý stůl na Světovém psychologickém kongresu v Praze
 zatím nahlášeni M. Frouzová, J. Praško
 zjistit, kdy je uzavírka – J. Praško
8. Stanovisko ČPtS – ABA terapie
 J. Praško odpověděl
9. Obnovení setkávání s instituty
 téma: EAP a její průmět do české psychoterapie
 termín: 3. 12. 2019 od 14 hodin, výbor od 13 hodin
 pro rozesílku bude využita databáze kontaktů pro konferenci
10. Bilance fungování výboru
 proběhlo / probíhá:
o volby výboru a následné volby orgánů v rámci výboru
o rozdělení kompletencí mezi členy výboru
o vznik nástavbové atestace
o vědecké schůze
o Funkční specializace z psychoterapie - schůze
o schvalovací komise
o organizace konference
o účast na konferencích, kongresech
o účast na EAP
 mělo proběhnout:
o národní reprezentant pro EAP nezvolen – zůstalo u J. Praška – je potřeba se do konce
10/19 reakreditovat – J. Praško pošle text k připomínkování; setkání v Lisabonu – je
potřeba EAP informovat, že se nebudeme účastnit
o schůze institutů
o jednání s ČAP
 diskuse: těžkopádná odezva, nedostatečně reagující předseda, nezahlcovat emaily
 dohoda: program schůze týden před konáním
 příliš mnoho emailů – potřeba vyřešit pravidla – P. Žufníčková bude přeposílat emaily
s douškou „nereagovat emailem, na výbor“, P. Žufníčková napíše tazateli, že odpověď přijde
po výboru, který proběhne xxx
11. Skladování šanonů
 starší šanony mohou být umístěny na IPVZ – P. Žufníčková zjistí od P. Horákové, kolik je
šanonů
 legislativa ohledně archivace – zjistí J. Kubánek
12. Ostatní
 hospodaření – P. Žufníčková zkontrolovala, zatím v pořádku, prozatím se revizní komisi zasílat
nebude
 dotazy jednotlivých žadatelů o vzdělávání – zformulovat univerzální odpověď s odkazem na
MZČR (K. Kalina)
 informace o Sympóziu „Léčebné konopí – dobrá praxe ze zahraničí“, 17. 6. 2019 od 9:00
hodin v Lichtenštejnském paláci na Kampě, U Sovových mlýnů 506/4, Praha 1
 zrušení členství 3 členové – výbor ČPtS netrvá na doplacení dlužných částek
 umístit na webové stránky, že se pozastavuje činnost schvalovací komise + odkaz, kam se
obracet – zformuluje A. Paloušová

Další termíny schůzí výboru ČPtS:
3. 9. 2019 od 13:00 hodin, 1. 10. 2019, 5. 11. 2019, 3. 12. 2019 od 13:00 hodin (setkání s instituty)
Zapsala: Petra Žufníčková
Ověřili: členové výboru ČPtS

