Zápis ze schůze výboru ČPS dne 4.10.11
přítomni: Koblic, Pěč, Praško, Hellerová, Berka, Kožnar, Paloušová, Brodová, Gjuričová, Slavíčková
omluveni: Kratochvíl, Vyhnálek
1. Změny v kreditech- výbor bere na vědomí administrativní postup při spolupořádání akcí, každou žádostí o
spolupráci se bude výbor zabývat jednotlivě.
2. Certifikovaný kurz- Brodová- celkem se vybralo 43.000Kč, za lektorné zaplaceno 41.300Kč, pronájem
Břehovky 4.000Kč, za administrativu 6.500Kč. Kurz skončil 8.800Kč v mínusu. Z toho vyplývá, že minimálně
musí být 14 přihlášených při stejné ceně kurzu, pokud by zájemců bylo méně, je odsouhlasena možnost
domluvit se s žadateli o vyšším kurzovném. Středisko Břehová nebude pořizovat dataprojektor.
3. Akreditace- Gjuričová- nynější verze kritérií bude platná pro výcviky započaté do konce roku 2012, nová
verze bude platit pro žádosti podané na další akreditační období. Obě verze budou vyvěšeny na webu.
Hellerová přislíbila spolupráci s Gjuričovou při akreditacích.
4. Finance- vyúčtování za další čtvrtletí ještě není k dispozici, Radovská zajistí návrh rozpočtu (nutných výdajů)
pro rok 2012 na ČL JEP. Počet členů ČPS mírně klesá. V roce 2007-614 členů, 2008-600 členů, 2009-549 členů,
2010-543 členů.
5. Konference Luhačovice- výbor děkuje organizačnímu týmu prof. Kratochvíla za jeho práci, přihláška a
informace jsou vyvěšeny na webu, Kožnar žádá o příspěvek, výbor po hlasování zamítl.
6. Kompetence EAP- Kožnar- překlad z angličtiny má smysl, pokud budou kompetence dokončeny, členové
výboru budou sledovat změny.
7. Konference EAP- 17.-18.2.2012 ve Vídni- k účasti se hlásí Praško a Berka, Kratochvíl odmítl.
8. Smlouva s Národní knihovnou- odsouhlaseno, korespondenci zařídí Radovská, kopii pošle Berkovi.
9. Psychoterapeutické minimum- výzva MZ- výbor ponechává v plné kompetenci asociace klinických
psychologů.
10. Přijetí nových členů- PhDr. Leoš Zatloukal.
11. Sekretářka- požadavky a mzda bude projednána na schůzce 25.10. (Koblic, Pěč, Radovská), pokud se
nepřihlásí zájemce z kruhu členů výboru, bude podán inzerát.
12. Skálova cena- soutěž bude vyhlášena na konferenci v Luhačovicích, (Radovská vyhledá zápis s podmínkami).
13. Koblic- byl osloven dr. Goldmann z etické komise, aby podal zprávu činnosti EK
- výzva k hledání tématu a garanta pro další vědecký den 19.10.2012
- předána inforamce o semináři kultivace seznamu výkonů.
14. Praško hledá přednášejícího psychodynamické terapie 7.-11.11.
15. Gjuričová se omlová na příští schůzi 1.11.

zapsala Radovská

