Zápis ze zasedání schůze výboru ČPtS ČLS JEP 4. 5. 2021
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: Marie Lhotová
__________________________________________________________________________________
1. Kontrola úkolů ze zápisu duben 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
 J. Praško nemůže v tento termín přednášet, nahradí ho K. Kalina – nutné upravit program
 je potřeba vyřešit kredity – H. Strnadlová AKP, P. Žufníčková + K. Kalina ČLS (kredity LK –
zároveň pro sestry)
3. Setkání s výcvikovými instituty (4. 5. 2021)
 finalizace programu – organizace A. Paloušová
 témata: zakončení komplexních vzdělávacích programů, jak evidují instituty své
absolventy?
 informace o Funkčním kurzu
4. Aktualizace seznamu schválených výcviků
 probíhá komunikace s IPVZ – K. Kalina
 poslat IPVZ pdf dokumenty (podrobnosti k jednotlivým výcvikům) – P. Žufníčková
5. Certifikovaný kurz – archivace a certifikáty
 pokud je to možné, uzavřít s IPVZ dohodu o uskladnění dokumentace ČPtS – P.
Žufníčková osloví P. Krále
 stále není dořešena otázka vystavování duplikátů
6. Český psychoterapeutický den 11. 9. 2021
 FF UK
 nyní začíná kampaň, koncem prázdnin znovu
7.

Psychoterapeutická specializace pro lékaře – Funkční kurz versus Nástavbová atestace
 Funkční kurz nebude realizován, možným řešením je Nástavbová atestace pro lékaře, J.
Praško pracuje na její podobě

8. ČAP


termín dalšího setkání 19. 5. 2021 ve 14:00 hodin - Zoom

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

10. EAP


otázka dalšího setrvání: hlasování členů společnosti? – na příště

11. Hospodaření
 hospodaření 2020 není ještě k dispozici, bude nejdříve koncem května
12. Sekce





na příštím výboru se více věnovat tématu: co chceme od sekcí?
zvát zástupce na jednání výboru?
propagace akcí sekcí na webu společnosti?
Hlubinná a dynamická psychoterapie
o žadatelem je Ivo Oral
o emaily předběžně schváleno, bude dořešeno na dalším zasedání výboru

13. Inzerce
 3x ESET – psychiatr, psycholog a zdravotní sestra – schváleno emaily
14. Noví členové
 Vladimír Cejp - schválen emaily
 Štěpánka Machová – schválena emaily
 Jan Švehlík – schválen emaily
 návrh O. Pěče přikládat k přihlášce motivační dopis
 jednání o podmínkách přijetí jako bod na další poradu
15. Ostatní
 nezisková organizace „Nevypust duši“ – oslovit?
 procesy etické / revizní komise
 Mgr. Helena Klímová – žádost o prominutí čl. poplatku – schváleno emaily

Další termíny schůzí výboru ČPtS: 2. 6. 2021
Zapsala: Petra Žufníčková
Ověřili: členové výboru ČPtS

