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1. Kontrola úkolů ze zápisu září 2021
2. Volba nového vědeckého sekretáře
• výbor se sešel v nedostatečném počtu členů, odloženo na příště
3. Novela zákona 95
• diskuse
• 6. 10. 2021 na pracovní skupině se zástupci ČPtS vyjádří
4. Psychosociální podpora
• AKP plánuje zaslat vyjádření
• ČPtS zformuluje vlastní stanovisko a zašle na ČPZP a VZP s kopií na MZČR (JUDr. Radka
Policara - náměstka pro legislativu, a právo a Prof. MUDr. Martinu Koziar Vašákovou,
Ph.D. – náměstkyni pro zdravotní péči)
5. Český psychoterapeutický den 11. 9. 2021 FF UK
• odkládá se na jaro, nejspíše duben, bude muset proběhnout v sobotu, řeší J. Praško
6. Zpráva o setkání s ČAP 29. 9. 2021
• L. Dušková poskytla výboru zápis
• předmětem schůzky byla zejména problematika živnosti
7. EAP
•

J. Praško připravený dopis odeslal, odpověď lze očekávat zřejmě až po konání výboru EAP
v Priščině

8. IFP (International Federation for Psychotherapy)
• přihláška i motivační dopis připraveny, J. Praško odešle
9. Dopis SPS
• přišlo vyjádření SPS, poptávají původní text dopisu
• K. Koblic pošle ještě jednou výboru vyjádření paní Ščibrányové
10. Česko-slovenská psychoterapeutická konference 21. - 23. 10. 2021 Piešťany
• http://kongres-kami.sk/psychoterapia/
• předběžně účast J. Kubánek (K. Koblic ani L. Dušková nemohou)
11. Sekce
• propagace činnosti sekcí na webu společnosti – na žádost K. Koblice budou zveřejněny
aktuální informace o balintovské skupině

•
•
•
•

Hlubinná a dynamická psychoterapie - čekáme na upřesnění od Ivo Orala, další urgence 8.
9. 2021, zatím bez reakce
Hypnóza – O. Pěč zjistí, jak sekce nyní funguje
následně P. Žufníčková osloví sekce se žádostí o zaslání informace, kterou ČPtS zveřejní
na homepagi
P. Žufníčková zjistí u Creatheas, zda mají zájem o zřízení sekce v ČPtS

12. Inzerce
• Juraj Rektor - Výcvik v gestalt psychoterapii (do sekce Schválené výcviky) - schváleno
• Magdalena Frouzová - Výcvik v integrativní psychoterapii (do sekce Schválené výcviky) schváleno
13. Noví členové
• 1 přihláška, ale bez doporučení – P. Žufníčková zašle zájemkyni vzor nové přihlášky k
doplnění
14. Setkání s výcvikovými instituty 2. 11. 2021 online
• A. Paloušová najde a přepošle výboru finální verzi zápisu z minulého setkání
• P. Žufníčková (L. Dušková) pošle institutům připomenutí
• téma živností? představa institucionalizace vzdělání? – dát institutům možnost navrhnout
vlastní téma
15. Možnost uskladnění dokumentace k certifikovaným kurzům
• domluvena s ČLS možnost uskladnění šanonů v Lék. domě
• 2. 10. 2021 P. Žufníčková kontaktovala P. Krále, zatím bez odpovědi
16. Pracovní skupina pro psychoterapii
• J. Praško zaslal výboru náplň živnosti – připomínkovat
• požadavky: vedení dokumentace, průběžná kontrola, revize klientů, povinnost
kontinulního vzdělávání
• další schůzka 6. 10. 2021
17. Psychopatologie pro psychoterapeuty on-line (webináře)
• 1 čtvrtletně pro instituty – únor, květen, říjen
• přednášejícími by byli J. Praško, O. Pěč; A. Paloušová bude hledat přednášejícho ideálně
pro téma děti a autismus, neurovývojové terapie
• každý přednášející by zrealizoval seminář fyzicky v místě, které mu vyhovuje, a zároveň
by ho přenášel přes internet
18. Platformy poskytující terapii on-line
• upozorníl K. Koblic – např. hedepy.cz, terapie.cz, terapio.cz
• je potřeba se vymezit – K. Koblic sepíše dopis
19. Ostatní
• procesy etické / revizní komise
• Právo na psychoterapii – diplomová práce (vedoucí práce Vojtěch Šimek) – pro
zajímavost

