Zápis ze zasedání schůze výboru ČPtS ČLS JEP 1. 12. 2020
Online
Přítomni: Jiří Berka, Vojtěch Černý, Ludmila Dušková, Magdalena Frouzová, Kamil Kalina, Karel Koblic,
Jan Kubánek, Alena Paloušová, Ondřej Pěč, Ján Praško, Helena Strnadlová, Petra Žufníčková
Omluveni:
Revizní komise:
__________________________________________________________________________________
1. Kontrola úkolů ze zápisu z listopadu 2020
2. Vědecká schůze: Zodpovědnost, pokora a respekt v psychoterapii aneb roviny
psychoterapeutického narcismu (4. 6. 2021)
 L. Dušková oslovila přednášející, pí. Dymešová nereaguje, prosba, aby jí kontaktoval K.
Kalina
3. Setkání s výcvikovými instituty
 termín předběžně 4. 5. 2021
 L. Dušková zašle institutům termín; na dřívější žádost, aby instituty poslaly témata,
nepřišla žádná reakce
4. Aktualizace seznamu schválených výcviků
 H. Strnadlová zjistí na IPVZ podrobnosti ke zveřejňování schválených výcviků na webu
(měla by být zveřejněna celá žádost, nikoliv pouze název)
 dotaz K.N. ohledně výcviku a jeho schválení pro zdravotnictví – odpověď zformuluje L.
Dušková
5. Český psychoterapeutický den 17. 4. 2021
 chybí finalizovat registrační poplatky – diskuse – J. Praško pošle Amepře ke kalkulaci
 již je potřeba spustit web, rozeslat informace členům společnosti a institutům
 všichni do 2.12.2020 připomínkovat program
6. Pracovní skupina pro psychoterapii
 další setkání proběhne 2. 12. 2020 – žádost O. Pěče o následné zaslání bližších informací
výboru
 specifikace 3 úrovní psychoterapeutické péče - K. Kalina pošle výboru návrh
7. Distanční výkony v psychoterapii a vykazování
 je nutná úprava formulace – J. Praško spolupracuje s právničkou
 na MZČR pozastaveno
8. Výzva členům společnosti – finanční podpora fondu prevence VZP – nikoliv pro psychoterapii,
ale pro psychosociální intervence
 odeslána 4 jména na MZČR
 MZČR údajně eviduje cca 230 zájemců
9. Memoranda o spolupráci
 s AKP ČR (V. Černý) – zaslán scan, originály u J. Praška
 s Psychiatrickou společností (O. Pěč) - vyřízeno




se Společností pro návykové nemoci (K. Kalina) – zaslán scan, originály od K. Kaliny u P.
Žufníčkové
s Psychosomatickou společností (A. Paloušová) – zaslán scan, originály u A. Paloušové

10. ČAP – společné jednání
 stále neexistuje finální podoba posledního zápisu – zkontroluje J. Praško
 další termín jednání po novém roce (středa v lednu u A. Paloušové) – dojedná J. Praško
 diskuse o tématech k jednání
11. Stížnost p. M. J. na člena ČPtS
 disciplinární komise se sejde 2. 12. 2020
12. EAP agenda
 další setkání v březnu 2021, J. Praško poslal žádost na Awarding organization
 jaký vliv by mělo opuštění EAP na členskou základnu? – diskuse
 International Federation for Psychotherapy, http://www.ifp.name/general.htm prostudovat
13. Hospodaření
 hospodaření 2019 je připravené, revizní komise se sejde 2. 12. 2020
14. Sekce
 K. Kalina má již téměř připraven návrh dopisu, rozešle výboru
15. Noví členové
 Marie Ocísková – schválená e-maily
 Michaela Štáfková – chybí jedno doporučení (druhé zaslala M. Frouzová)
 Iva Kozlová (Ondráčková) – doporučení K. Koblic a J. Praško – P. Žufníčková zašle
přihlášku
16. Ostatní
 faktura EAP 2020-2021 přeposlána na ČLS k proplacení, faktura za 2019-2020 není
evidována
 nezisková organizace „Nevypust duši“ – oslovit?

Další termíny schůzí výboru ČPtS:
5. 1. 2021 Zoom
Zapsala: Petra Žufníčková
Ověřili: členové výboru ČPtS

