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__________________________________________________________________________________
1. 32. ČS psychoterapeutická konference 13. 11. – 16. 11. 2019 Přerov
 informace o stavu příprav, jednání s hotelem, raut
 počet přihlášených na konferenci (v této chvíli 280 registrovaných)
 předběžný program
 odsouhlasen poplatek za workshopy (50,- Kč) – registrovaným bude přidělena vstupenka
 oslovení firem
 každý člen výboru si připraví otázky k závěrečnému hodnocení konference
 valná hromada
o zpráva o činnosti
o zpráva o hospodaření – O. Pěč pošle K. Kalinovi prezentaci z minula, P. Žufníčková
zašle zprávy o hospodaření za uplynulé 4 roky
2. Schůzka na ministerstvu – jednání o možnosti převedení vzdělávání psychologů do lékařského
zákona (K. Koblic, J. Praško)
 možnost přechodu psychologů do lékařského zákona – výhledově zřejmě ano
3. Schůzka na ministerstvu – program psychoterapeutického vzdělávání pro klinické psychology
(K. Koblic, A. Paloušová, J. Praško)
 věcné jednání, informoval J. Praško
4. Bilance fungování výboru
 EAP reprezentant – J. Praško by rád předal agendu jinému členovi výboru, K. Koblicovi –
diskuse, možnou spolupráci navrhuje M. Frouzová
 příprava programu schůze – do konce roku K. Kalina
 výbor nemá dostatečné informace o krocích ostatních institucí (ČAP, ale i od AKP) – k jednání
na leden 2020
 hlasováním návrh L. Duškové v lednu 2020 zvážit novou volbu předsedy výboru většinou
hlasů nepodpořen.
 na schůzi v lednu 2020 odložena další diskuze ohledně fungování výboru
5. Návštěva prezidenta EAP – pozvat na jiný termín / konferenci
 pozvánku zašle J. Praško
6. Návrh prohlášení vzdělávajícího subjektu (K. Koblic, A. Paloušová)
 K. Koblic nepřítomen, úkol nesplněn, tak zůstává
7. Vlastník domény ČPtS
 žádost vytvořena, ČLS i původní majitel musejí poslat ověřenou žádost poštou. ČLS nereaguje
8. Etická komise (diskuze návrhu možných členů)



volba etické komise na další 4 roky – návrhy: L. Brodová, Š. Gjuričová, J. Turbová, A. Grambal,
L. Trapková, I. Špaňhelová, M. Kryl, A. Koblicová, Strašrybková, B. Sulženková, J. Jakubů,
nezvolení členové výboru – poslat J. Praškovi jejich emaily – P. Žufníčková

9. Procedura podávání stížností (disciplinární řád) – zavěsit na web
 na příště
10. Schůzka v EAP Lisabonu v říjnu – poslána omluva, musíme se však akreditovat do příští schůze
EAP
 diskuse
11. Stanovisko pro vyjednávání s ČAP
 na program výboru v lednu 2020 – výbor od 13:00 hod.
12. Obnovení setkávání s instituty
 3. 12. 2019 od 14:00 hodin, výbor od 13:00 hodin
 téma Vzdělávání a kompetence – J. Praško napíše pozvánku – P. Žufníčková rozešle
13. Ostatní
 žádost o udělení Evropského psychoterapeutického certifikátu Martin Wagenknecht – zašlou
novou žádost
Další termíny schůzí výboru ČPtS:
5. 11. 2019, 3. 12. 2019 od 13:00 (setkání s instituty)
Zapsala: Petra Žufníčková
Ověřili: členové výboru ČPtS

