Zápis schůze výboru ČPS dne 6.12.2011
přítomni: Kobllic, Pěč, Vyhnálek, Praško, Slavíčková, Hellerová, Brodová, Gjuričová, Kratochvíl, Berka
omluven: Kožnar
1. Výbor přivítal novou sekretářku Mgr. Petru Horákovou, během prosince bude předán sekretariát (předávací
protokol-Radovská).
2. Přijetí nových členů- Mgr.Hana Čamlíková (jednohlasně), Bc.Dana Horáková (většina). Pí. Radovská zjistí, zda
doporučující osoby jsou členy ČPS.
3. Výbor se seznámil se standardy a nadstandardy genetiků
4. Výbor vzal na vědomí podání připomínek k návrhu vyhlášky o místní a časové dostupnosti
5. Výbor souhlasí s opětovným rozesláním dotazníku kolegyně Vavrečkové.
6. Certifikovaný kurz podzim 2011- vyúčtování-je třeba propojit údaje Brodové a Bubely, dále je třeba vytvořit
podmínky pro situaci, kdy absolvent zkoušku nesložil. Pravidla vytvoří zkoušející výbor, výbor ČPS bude
připomínkovat na lednové schůzi. Dále je třeba požádat o reakreditaci a rozšířit jména supervizorů a
zkoušejících (Kocourková, Mikota), do 25.1.2012 je třeba zaslat na MZ. Termín dalšího kurzu je 2.-6.4.2012.
Výbor souhlasí.
7. Konference v Luhačovicích – výbor děkuje týmu prof. Kratochvíla za perfektní práci, počet účastníků cca 350.
Diskuse o tématu legální a nelegální psychoterapii – i jako o jednom z možných témat na vědeckou schůzi
společnosti na podzim 2012.
8. Vědecký den- podzim 2012- téma bude vyhlášeno na lednové schůzi (zatím navrhovaná témata: poruchy
osobnosti, normalita, sex, nezaměstnanost, vyhoření, protipřenos, integrace, vzdělávání, legalita). Pozvánku na
lednový vědecký den rozešle Radovská všem členům ČPS a institutům.
9. Výbor přijal stanovisko zpracované Dr Berkou k dopisu ředitele VZP ohledně jeho otázek týkajících se ehealth. Odpoví Koblic.
10. Výbor diskutoval nad dopisem MZ ohledně metody RUŠ- výbor se shodl, že se nejedná léčebnou metodu,
odpoví Koblic.
11. EAP- placení příspěvků na rok 2012, Praško vyřídí snížení poplatků (ČPS má méně členů než uvádějí).
12. Akreditace-Gjuričová, Goldmann, Praško, Kocourková-byla udělena reakreditace programu Umění terapie
(Macek, Kocábová), dalším dvěma programům bylo doporučeno po doplnění podmínek zažádat znovu v roce
2012 (viz zápis z akreditačního jednání). Gjuričová požádá Kocourkovou o účast na akreditacích. Výbor
odsouhlasil odměnu 1000Kč členům akreditační komise.
13. Pěč odpoví na dopis MZ ohledně dotazu KÚ Ústí nad Labem ve věci kvalifikace psychoterapeutů.
14. Koblic- MZ reviduje seznam výkonů k vydání od ledna 2013- výzva pro výbor na lednovou schůzi, do
poloviny února třeba dodat změny.
15. Spolupořádání akce s psychoanalytickou společností na jaře 2012- výbor souhlasí. Dále Radovská zajistí
odpověď na dopis dr. Možnému, ohledně spolupořadatelství.
16. Dotaz dr. Kubánka z RK na délku výcvikové hodiny- výbor se shodl, že délka výcvikové hodiny je 45 minut
+15minut přestávka. Odpoví Gjuričová.

17. Agenda- výše členského příspěvku na rok 2012 se nemění, dlužníci se po 2 letech vyřazují ze společnosti.
Radovská zjistí, jestli funguje sekce logoterapie, dramaterapie a psychosomatiky.
18. Razítko-Výbor odsouhlasil přidělání 2 razítek pro Brodovou a Pěče(Radovská zajistí).
19. Koblic- diskutovat o plánech a záměrech výboru na celé volební období na lednové schůzi.
20. Příští schůze bude 3. ledna 2012.
Zapsala Radovs

