Zápis ze schůze ČPS dne 3.1.2011
přítomni: Koblic, Pěč, Kratochvíl, Broža, Gjuričová, Hellerová, Kožnar, Paloušová,Vyhnálek, Praško
omluveni: Brodová
1. kontrola úkolů z únorové schůze :
a) na web - zápis z Valné hromady, etický kodex, upravená přihláška za řádného člena ČLS ČPS je vyvěšena
b) v sekretariátu budou k zapůjčení vybrané knihy z nakladatelství Triton.
2. Volby do Etické a Revizní komise.
Výbor zvolil volební komisi – Hellerová, Vyhnálek a Radovská.
Koncem března proběhne závěrečné 2. kolo voleb, budou rozeslány volební lístky s informačním dopisem
(vypracuje Koblic). Na dubnové schůzi volební komise vyhlásí výsledky.
3. Internetový seznam psychoterapeutů – jedná se o prestižní záležitost, podmínkou je dosažení kvalifikace pro
zdravotnictví, členství v ČPS. Kožnar navrhuje vytvoření dalšího seznamu psychoterapeutů, kteří pracují v
nezdravotnických zařízeních. Bod k projednání na dubnovou schůzi.
4. WEB – Berka postupně doplňuje potřebné informace a žádá členy výboru o revizi obsahu stránek a návrhy
změn do květnové schůze.
5. Přijetí nových přihlášek do ČPS – PhDr. Wagenknecht, Bc. Roušal, PhDr. Suková – jednohlasně přijato.
6. Pracovní dny v LD pro rok 2012– Výbor navrhl 20.1.2012 a 19.10.2012 v čase 10-14 hod.
7. Akreditace - Gjuričová navrhuje propojit proces akreditací se sekcemi, dalším návrhem je vyvěsit obsah
akreditovaných programů na webové stránky. Všechny akreditace byly uděleny pro programy, zahájené do
konce roku 2012. Výbor upozorňuje, že nejméně na jednom vydaném certifikátu o udělení akreditace chybí
subjekt, který je držitelem akreditace programu. Dále je třeba znovu informovat o tom, že akreditace není
přenosná na jiný program. Na dubnové schůzi bude diskutován aktuální seznam požadavků pro žadatele o
akeditaci a event. navržena doplnění.
8. Certifikovaný kurz – Gjuričová za Brodovou sděluje, že kurz proběhne, je přihlášeno 10 lidí, organizace je
zajištěna (Brodová, Bubela).
9. EAP – Praško, Berka, Kožnar – zprávu z konference vypracuje Praško, předá k vyvěšení na webové stránky.
Praško navrhuje profesionálně přeložit z angličtiny originál kompetencí psychoterapeutů EAP. Výbor souhlasil.
(Kožnar, Praško).
10. Stanovy ČPS – není třeba reagovat na navrhované změny ve stanovách ČLS JEP.
11. Koblic s Pěčem budou reagovat na dopis zaslaný v srpnu 2010 Okresním soudem z Jihlavy.
12. Návrhy k řešení na příští schůzi 5.4.2011
a) konference EAP v Římě 14.-15.0.2012
b) aktualizace kritérií k akreditaci a doplnění certifikátu
c) certifikát o členství ČPS je platný do 2012, otázka zasílání nově přihlášeným členům
d) aktualizace seznamu supervizorů na webových stránkách.
zapsala Radovská

