Zápis ze zasedání schůze výboru ČPtS ČLS JEP 5. 1. 2021
Online
Přítomni: Jiří Berka, Vojtěch Černý, Ludmila Dušková, Magdalena Frouzová, Kamil Kalina, Karel Koblic,
Alena Paloušová, Ondřej Pěč, Ján Praško, Helena Strnadlová, Petra Žufníčková
Omluveni: Jan Kubánek
Revizní komise:
__________________________________________________________________________________
1. Kontrola úkolů ze zápisu prosinec 2020
2. Vědecká schůze: Zodpovědnost, pokora a respekt v psychoterapii aneb roviny
psychoterapeutického narcismu (4. 6. 2021)
 všichni přednášející potvrdili účast
 termín koliduje s konferencí AKP v Brně, ale termín schůze zůstane zachován
3. Setkání s výcvikovými instituty
 termín 4. 5. 2021, pozvánka odešla 2. 12. 2020, na webu zveřejněno
 instituty prozatím nezaslaly žádná témata k jednání
4. Aktualizace seznamu schválených výcviků
 H. Strnadlová: IPVZ se staví negativně ke zveřejňování podrobností k jednotlivým
schváleným výcvikům (zveřejnění poslední upravené žádosti o schválení), zejména
z časových důvodů
 K. Kalina sepíše dopis P. Královi se zdůvodněním nutnosti zveřejnění žádostí (informace
pro zájemce a účastníky)
 dotaz K.N. ohledně výcviku a jeho schválení pro zdravotnictví – odpověď odeslána 3. 12.
2020
5. Kriteria
 IPVZ bude vyvíjet snahu o změnu kriterií, bude oslovena i ČPtS, aby nominovala dva
kandidáty
 diskuse, nominováni M. Frouzová, K. Koblic, O. Pěč – bude řešeno na příštím zasedání
výboru (v nutném případě per rollam)
 P. Žufníčková přepracuje Kriteria do sdíleného souboru, který mohou všichni editovat
 2. 2. 2021 bude zasedání výboru od 13:30 do 16:30 – projednání kriterií
6. Český psychoterapeutický den 17. 4. 2021
 tento týden by měl být spuštěn web
 pokud se akce uskuteční online, J. Praško může poskytnout 3x Zoom, ale je nutné zajistit
obsluhu
7. Pracovní skupina pro psychoterapii (jak co nejrychleji zvýšit kapacitu psychoterapeutů)
 specifikace 3 úrovní psychoterapeutické péče – sdílený dokument na Google doc
 pracovní materiál byl výboru zaslán
 A. Paloušová informovala výbor o situaci
8. Připravované statistiky od psychoterapeutické sekce






snaha připravit statistiky s cílem zjistit např. frekvenci a délku ošetřování u
psychoterapeuta
zdrojem dat je ÚZIS
zmapování celé ČR i po krajích, podle diagnost. skupin u všech pojišťoven
nyní ve stadiu přípravy

9. Dopis ministrovi zdravotnictví
 J. Praško zaslal znění dopisu výboru pro informaci – P. Žufníčková zveřejní na webu (J.
Praško zašle finální verzi dopisu)
 J. Berka bude kontaktovat p. Mrozka
10. ČAP – společné jednání
 stále neexistuje finální podoba posledního zápisu – zkontroluje J. Praško
 další termín jednání v lednu 2021 (u A. Paloušové nebo online) – dojedná J. Praško
11. Anonymní dotaz
 P. Žufníčková odešle odpověď
12. Stížnost p. M. J. na člena ČPtS
 J. Roušal vystoupil z ČPtS, ale setkání s disciplinární komisí zatím neodmítá
 P. Žufníčková zjistí termín stanovený disciplinární komisí
13. EAP





další setkání v březnu 2021
J. Praško již na jaře zaslal žádost na Awarding organization, stále nemáme vyjádření – J.
Praško zašle dotaz
faktura za členství 2019-2020 není u ČLS evidována
alternativou k EAP by mohla být International Federation for Psychotherapy,
http://www.ifp.name/general.htm
o prostudoval K. Koblic: organizaci (spolu)zakládal Jung, federace pořádá
konference, kongresy, vydává periodikum, podporuje psychoterapii, poplatek za
členství 2 EUR na člena
o mohlo by být zajímavé pro členy – nabídnout periodikum?
o L. Dušková zjistí podrobnosti
o závěr: rozhodnutí po jednání EAP v březnu 2021

14. Hospodaření
 hospodaření 2019 je připravené, revizní komise se zřejmě sešla 2. 12. 2020, ale neznáme
výsledek, P. Žufníčková ověří
 hospodaření 2020 není ještě k dispozici, P. Žufníčková požádala ČLS o zaslání
15. Sekce
 umístit informaci na web, K. Kalina zkontroluje
 P. Žufníčková si vyžádá seznam členů sekcí od ČLS
16. Noví členové
 Iva Kozlová – doporučení Karel Koblic a Ján Praško
 žádné nové kompletní žádosti (obsahující dvě doporučení)
17. Ostatní
 nezisková organizace „Nevypust duši“ – oslovit?



sekce FAQ na webu ČPtS

Další termíny schůzí výboru ČPtS:
2. 2. 2021 13:30 – 16:00 Zoom
Zapsala: Petra Žufníčková
Ověřili: členové výboru ČPtS

