Zápis ze schůze výboru ČPS dne 6. 3. 2012

Přítomni: Koblic, Pěč, Hellerová, Berka, Kratochvíl, Brodová, Gjuričová, Slavíčková, Vyhnálek, Kožnar, Paloušová,
Praško, Berka
1.

K oslavě životního jubilea Prof. Kratochvíla bude připravována odborná akce ve dnech 21.a 22.9.2012.

2.

Dr. Hašto věnuje členům výboru
prim. Haštovi srdečně děkuje.

3.

. Výbor na návrh Dr.Hašta souhlasí se spolupořádáním konference Psychotraumatológia – Attachment
– Psychoterapia, kterou pořádá Slovenská psychoterapeutická společnost a bude se konat v Trenčíně
dne 8.11.2012. Koblic odpoví.

4.

Petra Horáková zjistí částku na faktuře za říjnový certifikovaný kurz. Další kurzy jsou v přípravě,
deadline k přihlášení je 10.3. Kurz proběhne ve dnech 4.4. – 10.4.2012, zatím je 11 přihlášených.
Brodová zajistí recertifikaci.

5.

Petra Horáková zakoupený dataprojektor zaveze do SPS Břehová v týdnu od 19.3.

6.

Podzimní vědecký den: Pěč navrhuje zapojit právníka. Paloušová prosí ostatní o návrhy a nápady do
června.

7.

ČPS bude s AKP ČR spolupořadatelem semináře, který dne 14.5.2012 proběhne v Lékařském domě
pod názvem „Nové zdravotnické zákony“.

8.

Noví členové: Katarína Sabová – přijata. Petra Horáková provede revizi členské databáze.

9.

Petra Horáková se převezme od paní Radovské 20 knih, techniku a požádá ekonomické oddělení o
inventarizaci – přinese na příští výbor.

výtisky knihy „Posttraumatická stresová porucha“. Výbor

10. Je třeba zaplatit hostingové firmě 1200 Kč za doménu, která nebyla paní Radovskou zaplacena.
Jednotný mail bude vybor@psychoterapeuti.cz. Mail info@psychoterapeuti.cz bude chodit na
sekretariát a předsedovi.
11. Berka informoval o své účasti na výročním zasedání Evropské asociace psychoterapeutů. Hlavními
tématy bylo: vztahování se k ZP, vědecký přístup, vzdělávání v psychoterapii. Praško pošle starou
reakreditaci, případně zaplatíme překladatele.
12. Termín abstrakt Špindl je do 12.4.2012.
13. Komunikace mezi Brodovou a MUDr. Cihelkovou: Gjuričová ověří, zda lektorka zmiňovaná
MUDr.Cihelkovou byla uznána výcvikovou lektorkou v rámci akreditačního řízení; zároveň výbor
postoupí případ etické komisi, odpověď zajistí Brodová.
14. Bod k projednání na příště – povinnost zveřejnění akreditovaných vzdělávacích programů jednotlivými
instituty.
15. Inzerce výcviku a akcí – veškerá inzerce podléhá předchozímu schválení výborem.
16. Pěč informoval o změnách v udělovávní kreditů kontinuálního vzdělávání u odborných akcí.
Spolupořadateli odborných společností mohou nyní být pouze členové asociace pro celoživotní
vzdělávání (tj. ČLK, ČLS JEP, LF UK a IPVZ). některé vybrané společnosti
17. Na webu je stále pouze „návrh“ stanov, je třeba dohledat návrh z VH cca z roku 2001.
Zapsala Horáková

