Zápis ze zasedání schůze výboru ČPtS ČLS JEP 2. 3. 2021
Online
Přítomni: Jiří Berka, Vojtěch Černý, Ludmila Dušková, Magdalena Frouzová, Karel Koblic, Jan
Kubánek, Alena Paloušová, Ondřej Pěč, Ján Praško, Helena Strnadlová, Petra Žufníčková
Omluveni: Kamil Kalina,
Revizní komise: Marie Lhotová
__________________________________________________________________________________
1. Kontrola úkolů ze zápisu únor 2021
2. Vědecká schůze: Zodpovědnost, pokora a respekt v psychoterapii aneb roviny
psychoterapeutického narcismu (4. 6. 2021)
 žádné nové zprávy, program je připraven
3. Setkání s výcvikovými instituty (4. 5. 2021)
 žádný podnět od institutů
4. Aktualizace seznamu schválených výcviků
 programy výcviků by měly být na webových stránkách IPVZ. V případě, že nejsou
dostupné, je potřeba je vyžádat, aby pro frekventanty byly výcviky tranparentní – K.
Kalina doplní a zašle žádost
 složka Schvalovací komise (ČPtS) na Dropboxu je již prázdná
5. Certifikovaný kurz – archivace a certifikáty
 A. Paloušová zjistí informace na MZČR
 P. Žufníčková najde pravidla archivace
6. Kritéria
 připomínky zaneseny, je potřeba kriteria přepsat a přeformátovat, O. Pěč a K. Koblic se
domluví
 doplnit, aby byl výcvik zakončen zkouškou popsanou v kurikulu
7. Český psychoterapeutický den 17. 4. 2021
 přihlášeno 27 účastníků a 13 přednášejících – nelze uspořádat z finančních důvodů
 přesunout na 11. 9. 2021, J. Praško potvrdí
8. Pracovní skupina pro psychoterapii
 MZČR prosazuje specializační vzdělávání, komise certifikovaný kurz
 debata o specializačním vzdělávání – především je příliš dlouhé, cca na 2 roky
 diskuse nad profesemi pro 2.úroveň kvalifikace psychoterapeutických činností ve
zdravotnictví: zdravotně soc. pracovník, psycholog bez specializační přípravy,
adiktologové, ergoterapeuti, fyzioterapeuti
9. Připravované statistiky od psychoterapeutické sekce
 výbor ČPtS byl požádán o schválení
 existuje excel, výbor požádán o pročtení do pátku 5. 3. 2021 – zašle J. Praško

10. Dopis ministrovi zdravotnictví
 žádné nové informace
11. ČAP


přišel návrh na moderování diskuse poetickou komisí – J. Praško připraví odpověď

12. EAP




termín 10. a 12. 3. 2021
upozorňovat na právní normy v každém státě
v evidenci ČLS chybí faktura z roku 2019

13. Hospodaření
 hospodaření 2020 není ještě k dispozici, P. Žufníčková požádala ČLS o zaslání
14. Sekce











na příštím výboru se více věnovat tématu: co chceme od sekcí?
umístit na web návod, jak se přihlásit do sekce – P. Žufníčková
zvát zástupce na jednání výboru?
propagace akcí sekcí na webu společnosti?
Hypnóza
Balintovská
Kreativních uměleckých terapií
Integrativní psychoterapie
o ČLS již byla zažádána o založení sekce
o cca za měsíc vyžádat seznam členů sekce a poslat M. Frouzové
Hlubinná a dynamická psychoterapie
o žadatelem je Ivo Oral
o bude řešeno na dalším zasedání výboru
Integrovaná psychoterapie/Knobloch. Psychoterapie Skupinového schématu
o žadatelkou je Iva Enachescu-Hroncová
o P. Žufníčková zašle vyjádření výboru - sekce je příliš specializovaná

15. Výkony psychosomatiky
 na příště
16. Noví členové
 Hana Bažantová – přijata výborem
 návrh O. Pěče přikládat k přihlášce motivační dopis
 jednání o podmínkách přijetí jako bod na další poradu
17. Kategorie FAQ na webu ČPtS
 probíhá komunikace mezi P. Žufníčkovou a L. Duškovou - ladění dokumentu
18. International Federation for Psychotherapy
 http://www.ifp.name/general.htm
 L. Dušková zaslala výboru bližší informace, bude projednáno na příštím zasedání výboru

19. Ostatní
 nezisková organizace „Nevypust duši“ – oslovit?
 procesy etické / revizní komise

Další termíny schůzí výboru ČPtS:
6. 4. 2021 14:00 – 16:00 Zoom
Zapsala: Petra Žufníčková
Ověřili: členové výboru ČPtS

