Zápis ze zasedání schůze výboru ČPtS ČLS JEP 6. 4. 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: Olga Holeyšovská
__________________________________________________________________________________
1. Kontrola úkolů ze zápisu březen 2021
2. Vědecká schůze: Zodpovědnost, pokora a respekt v psychoterapii aneb roviny
psychoterapeutického narcismu (4. 6. 2021)
• v případě omezení proběhne schůze online, nebude již odkládáno
3. Setkání s výcvikovými instituty (4. 5. 2021)
• téma „Zakončení komplexních vzdělávacích programů“
• online od 14:00 (porada od 13:00)
• J. Praško zašle odkaz na Zoom cca týden předem, L. Dušková informuje instituty
4. Aktualizace seznamu schválených výcviků
• probíhá komunikace s IPVZ – K. Kalina
5. Certifikovaný kurz – archivace a certifikáty
• A. Paloušová bohužel doposud nedostala odpovědi na emaily od MZČR
• P. Žufníčková požádá IPVZ o vystavení duplikátu a o převzení této agendy i do budoucna
6. Kritéria
• diskuse nad min. počtem hodin; schváleno supervize - 120, teorie – 120
7. Český psychoterapeutický den
• přesunuto na 11. 9. 2021, zamluvena FF – P. Žufníčková změní na webu
8. Pracovní skupina pro psychoterapii
• podskupina „použití psychoterapeutického vzdělání mimo zdravotnictví“ – J. Praško
podal informace o skupině školství
9. Připravované statistiky od psychoterapeutické sekce
• O. Pěč poslal J. Rektorovi - ověří
10.

Psychoterapeutická specializace pro lékaře – funkční kurz
• J. Praško informoval o situaci na radě pro vzdělávání: dlouhá diskuse, nakonec odloženo
na příští jednání 7. 4. 2021
• argumentem je zastřešení IPVZ

11. Dopis ministrovi zdravotnictví
• žádné nové informace
12. ČAP
•
•
•
•

L. Dušková zaslala zápis z jednání 31. 3. 2021
projednány body: funkční kurz psychoterapie pro lékaře, vymezení kompetencí a hranic,
společná komise ke schvalování certifikátů
ČAP navrhuje ihned po volbách začít pracovat na zákoně
termín dalšího setkání 19. 5. 2021 ve 14:00 hodin - Zoom

13. IFP (International Federation for Psychotherapy)
• http://www.ifp.name/general.htm
• L. Dušková zaslala výboru bližší informace, bude projednáno na příštím zasedání výboru
14. EAP
•
•

podle EAP ČPtS bojuje PROTI psychoterapii mimo zdravotnictví
otázka dalšího setrvání: hlasování členů společnosti? – na příště

15. Hospodaření
• hospodaření 2020 není ještě k dispozici, bude nejdříve koncem května
16. Sekce
•
•
•
•
•

na příštím výboru se více věnovat tématu: co chceme od sekcí?
zvát zástupce na jednání výboru?
propagace akcí sekcí na webu společnosti?
P. Žufníčková odpoví na žádost pí. Enachescu-Hroncové
Hlubinná a dynamická psychoterapie
o žadatelem je Ivo Oral
o bude řešeno na dalším zasedání výboru

17. Noví členové
• Petr Vejrosta - schválen emaily
• návrh O. Pěče přikládat k přihlášce motivační dopis
• jednání o podmínkách přijetí jako bod na další poradu
18. Kategorie FAQ na webu ČPtS
• dokument je připraven, L. Dušková naposledy zkontroluje a pošle finální verzi P.
Žufníčkové
• případné rozdělení do kategorií / grafická úprava se bude vyvíjet
19. Ostatní
• nezisková organizace „Nevypust duši“ – oslovit?
• procesy etické / revizní komise
• napsat kondolenci na vzpomínkové stránky H. Junové za ČPtS – J. Praško
• M. Frouzová napíše text o J. Hellerovi i H. Junové a pošle P. Žufníčkové
• Mgr. Helena Klímová – žádost o prominutí čl. poplatku – schváleno emaily

Další termíny schůzí výboru ČPtS:
4. 5. 2021 13:00 - 14:00 Zoom, 2. 6. 2021
Zapsala: Petra Žufníčková
Ověřili: členové výboru ČPtS

