Zápis ze zasedání schůze výboru ČPtS ČLS JEP 7. 9. 2021
Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, Ke Karlovu 4, Praha 2
Přítomni: Ludmila Dušková, Karel Koblic, Jan Kubánek, Alena Paloušová, Ondřej Pěč, Ján Praško,
Helena Strnadlová, Petra Žufníčková
Omluveni: Jiří Berka, Vojtěch Černý, Magdalena Frouzová, Kamil Kalina
Revizní komise: Olga Holeyšovská
__________________________________________________________________________________
1. Kontrola úkolů ze zápisu červen 2021
2. Český psychoterapeutický den 11. 9. 2021 FF UK
• odkládá se na jaro, nejspíše duben
• výbor odhlasoval snížení ceny na 800 Kč pro členy a 1 000 Kč pro nečleny
3. EAP
•
•

K. Koblic zformuloval dopis o vystoupení, výbor souhlasí, J. Praško přeložil a zaslal výboru
anglickou verzi k finálnímu odsouhlasení, poté odešle EAP
členství je nyní zaplacené do 30. 6. 2022

4. IFP (International Federation for Psychotherapy)
• http://www.ifp.name/general.htm
• cena 2 EUR za člena, v současnosti má ČPtS 426 členů
• v ceně časopis "Psychotherapy and Psychosomatics"
• součástí přihlášky má být motivační dopis – L. Dušková napíše v češtině, O. Pěč přeloží do
angličtiny
5. Dopis SPS
• K. Koblic připravil znění dopisu, J. Praško odešle
6. Česko-slovenská psychoterapeutická konference 21. - 23. 10. 2021 Piešťany
• http://kongres-kami.sk/psychoterapia/
• předběžně účast J. Kubánek, K. Koblic (není jisté), L. Dušková
7. Sekce
• 1x ročně zvát zástupce sekcí na jednání výboru (K. Koblic a M. Frouzová již členy výboru
jsou)
• propagace akcí sekcí na webu společnosti?
• Hlubinná a dynamická psychoterapie - čekáme na upřesnění od Ivo Orala, další urgence 8.
9. 2021
• Hypnóza – O. Pěč zjistí, jak sekce nyní funguje
• Petra zjistí u Creatheas, zda mají zájem o zřízení sekce v ČPtS
8. Inzerce
• J. Kubánek (výcvik) – schváleno

9. Noví členové
• Martin Bayer – doporučení Dušan Gregor a Roman Telerovský – schválen emaily
• přihláška upravena dle návrhu O. Pěče – přidat vzdělání a profesi + v případě nejasností
přikládat k přihlášce motivační dopis – P. Žufníčková umístí na web
10. Hospodaření 2020
• hospodaření 2020 schváleno RK, P. Žufníčková přepošle výboru zprávu RK a zároveň
umístí na web
11. Setkání s výcvikovými instituty 2. 11. 2021 online
• A. Paloušová najde a přepošle výboru finální verzi zápisu z minulého setkání
• L. Dušková pošle institutům připomenutí
12. Certifikovaný kurz – archivace a certifikáty
• pokud je to možné, uzavřít s IPVZ dohodu o uskladnění dokumentace ČPtS – P. Král
souhlasí, je potřeba oslovit vedení IPVZ
• P. Žufníčková se zeptá ještě na ČLS
13. Pracovní skupina pro psychoterapii
• předběžná shoda na vzniku „podživnosti“ a jejím názvu psychoterapeutické poradenství
• hledá se zastřešující název
• bude řešena náplň živnosti – J. Praško už nějaké body připravil, pošle výboru
• hledat ukotvení psychoterap. vzdělání – zřejmě MŠMT by mělo akreditovat vzdělávací
programy
14. Posouzení kvalifikace pro projekt VZP
• Šárka Nemešová - vzdělání teologie – odpoví L. Dušková
15. Schválené finance
• zvýšení P. Žufníčková měsíční sazba na 4 500 tis.
16. Webináře o psychopatologii pro psychoterapii – návrh J. Praška
• 1 měsíčně pro instituty – rozmyslet témata
17. Používání jména ČPtS na stránkách různých supbjektů
• upozorníl K. Koblic – např. hedepy.cz, terapie.cz, terapio.cz
• je potřeba se vymezit
18. Ostatní
• procesy etické / revizní komise

Další termíny schůzí výboru ČPtS: 5. 10., 2. 11. (od 13:00 hod na Zoom), 7. 12. 2021
Zapsala: Petra Žufníčková
Ověřili: členové výboru ČPtS

