Zápis ze zasedání schůze výboru ČPtS ČLS JEP 5. 5. 2020
Online meeting
Přítomni: Jiří Berka, Vojtěch Černý, Ludmila Dušková, Magdalena Frouzová, Kamil Kalina, Karel Koblic,
Jan Kubánek, Ondřej Pěč, Ján Praško, Helena Strnadlová, Petra Žufníčková
Omluveni: Alena Paloušová
Revizní komise: Jarmila Tolimatová
__________________________________________________________________________________
1. Kontrola úkolů ze zápisu z dubna 2020
2. Informování členů ČPtS přes webové stránky
 prohlášení předsedy dát z webu pryč – P. Žufníčková
3. Projednávání zákonů a vyhlášek ve výboru
 poslána žádost na ČLS, slíbili přidat adresu K. Kaliny
4. Grantový projekt FF UPOL
 žádost o spolupráci při podávání grantu TAČR (kvalitativní metodologie, která by v první fázi
zjišťovala dosavadní zkušenosti možností a limitů této formy poskytované podpory v oblasti
zdravotnictví, sociálních služeb i neziskového sektoru. Výstupem by pak měl být souhrnný
manuál, který by umožnil lépe definovat a sjednotit významné body tohoto procesu.)
 na email odpoví J. Praško, požádá o podrobnější informace
5. ČAP – další témata k jednání
 další krok setkání v červnu – navrhne J. Praško
 ujasnit si primárně zápis z minulé schůzky – stále nemáme finální zápis oficiálně
odsouhlasený oběma stranami
 jak postupovat se společnou komisí pro certifikáty?
6. Současné vztahy s EAP, problémy s žádostmi o ECP
 za ČR nyní ani ČPtS ani ČAP nemají oprávnění podávat žádosti o evr. certifikáty (nikdo není
awarding organization)
 varianta požádat ČAP, aby se s ČPtS na doporučování kandidátů podílela - J. Praško a L.
Dušková vznesou jako bod na další poradě s ČAP
 žádosti je nyní možné zřejmě podávat přes Maltu – komunikoval s nimi K. Kalina
7. Český psychoterapeutický den, 16. nebo 17. duben 2021 – program, organizace
 všechny doposud nabízené prostory jsou příliš drahé, Amepra hledá dál
8. Setkání s výcvikovými instituty v r. 2020
 přesunuto na 13. 10. 2020 – P. Žufníčková ověří prostory a možnost wi-fi, L. Dušková napíše
e-mail institutům
9. Společná konference EAP s ČAP 2022
 nabídnout ČAP organizaci odborného programu – na dalším setkání
10. Memoranda o spolupráci
 s AKP ČR (V. Černý) – probíhá





s Psychiatrickou společností (O. Pěč) – probíhá, čeká se na fyzický podpis
se Společností pro návykové nemoci (K. Kalina) – probíhá, čeká se na fyzický podpis
s Psychosomatickou společností (A. Paloušová) – nepřítomna, přesouvá se na příště

11. Zápis revizní komise
 odsouhlasen, P. Žufníčková umístí na web
12. Stížnost p. M. J. na člena ČPtS
 poslat etické komisi – J. Praško
 dát na web přímo odkaz na etickou komisi? (je potřeba si odsouhlasit s EK předsedu)
 evidence dotazů?
13. Hospodaření
 rok 2018 – P. Žufníčková zaslala komisi 6. 3. 2020 vypořádání připomínek, čekáme na
vyjádření a na zprávu, komise se sejde začátkem 6/2020
 rok 2019 – ČLS zaslala předběžné výsledky, P. Žufníčková zaslala zpět připomínky, čeká se na
finální verzi
Výše členských poplatků pro rok 2021 (návratka)
 výbor schválil zvýšení poplatků návratky na 130,- / 450,- Kč
 P. Žufníčková ještě na ČLS ověří možné snížení poplatů pro ženy na mateřské dovolené a pro
studenty
14. Prohlášení o mlčenlivosti
 na příští výbor přinese podepsané J. Praško, A. Paloušová a K. Kalina – zatím poslal K. Kalina
naskenované
15. Nabídka platformy Care Connect
 odpověď napíše L. Dušková, P. Žufníčková odešle
16. Různé
 dotazník pro členy – k úvaze na příště

Další termíny schůzí výboru ČPtS:
2. 6. 2020 od 14:00 na Zoomu, M. Frouzová objedná
1. 9. 2020
13. 10. 2020 od 13:00 výbor, od 14:00 setkání s instituty
Zapsala: Petra Žufníčková
Ověřili: členové výboru ČPtS

