Zápis ze zasedání schůze výboru ČPtS ČLS JEP 3. 5. 2022
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: Jarmila Tolimatová
__________________________________________________________________________________
1. Kontrola zápisu schůze z 5. 4. 2022
2. Setkání s instituty
 termín pro další setkání a info Rafael institutu, který se z 1. 3. 2022 omluvil
 ponecháno na dobu po volbách
3. Volby výboru ČPtS 2022
 počet členů výboru: 9 – odsouhlaseno výborem
 došlé návrhy: 16 kandidátů
 členové výboru zaktualizují co nejdříve své profily, P. Žufníčková následně zveřejní
kandidáty na webu
 v ideálním případě 16. 5. 2022 začátek hlasování, termín do 27. 5. 2022, 3. 6. 2022 se
sejde volební komise
 korespondenční volby bez zpáteční známky, jen s odpovědní obálkou
 volební komise: H. Strnadlová (návrh na předsedkyni), P. Junek, A. Grambal
 EK a RK se volit nebude, ale je potřeba kontaktovat
4. Info o reakci nebo nereakci slovenských kolegů na protest proti „posudku“ kolegyně
Ščibrányiové pro EAP
 J. Praško bude jednat osobně na konferenci, bude trvat na písemném stanovisku
5. Česko-slovenská psychoterapeutická konference
 účast J. Praško
6. Český psychoterapeutický den 7. 5. 2022
 stanovení moderátorů dle programu
 přihlášeno 120 lidí
 nyní dle rozpočtu cca 10 tis. ztráta, ale ještě někteří přihlášení nezaplatili
7. Psychosociální podpora
 K. Koblic dopisy zatím neodeslal, udělá co nejdříve
8.

Psychopatologie pro psychoterapeuty on-line (webináře)
 Pěč psychózy – 13. 4. 2022 od 17:00 do 20:00 hod
o proběhlo, cca 35 účastníků
o počet kreditů pro přednášející zjistí P. Žufníčková na ČLK
 K. Kalina – závislosti – 8. 6. 2022 od 17:00 do 20:00 hod.
o P. Žufníčková odeslala první pozvánku, zatím 6 přihlášených

9. Vázaná živnost – odložené hlasování ze 7. 12. 2021, ze 4. 1. 2022, z 1. 2. 2022 a z 1. 3. 2022
 vyhrálo psychoterapeutické poradenství těsně před poradenskou psychoterapií
10. Internetové nabízení psychoterapie
 stav zaslaných názorů - výhody a nevýhody obou přístupů; J. Kubánek předpřipraví a zašle
výboru
 příště bude připraveno prohlášení
11. Vzdělávací program lékařské psychoterapie
 5. 4. 2022 se konala v senátu odborná konference, přítomen J. Praško
 minulou středu zasedala vzdělávací rada
 výcvik má být vstup k atestaci
12. Noví členové
 Lenka Knotková, zaslala motivační dopis, odsouhlaseno přijetí
13. Ostatní
 prodiskutovány zaslané dotazy, L. Dušková pověřena odpověďmi

Další termíny schůzí výboru ČPtS: 7. 6. 2022, 13. 9. 2022 starý i nový výbor
Zapsala: Petra Žufníčková
Ověřili: členové výboru ČPtS

