Zápis ze schůze výboru ČPS dne 7. 2. 2012
Přítomni: Koblic, Pěč, Hellerová, Berka, Kratochvíl, Brodová, Gjuričová, Slavíčková, Vyhnálek, Kožnar
Omluveni: Paloušová, Praško, Berka (na část jednání)

1. Sekretariát zařídí na ČLS změnu adresy předsedy společnosti (Koblic) a odhlásí úplně zasílání časopisů.
Změnu kontaktu na předsedu společnosti oznámí i na Magistrátu HMP.

2. 1.Vědecko-pracovní den v lednu se vydařil – téma bylo Psychotrauma. Pěč poděkuje za příspěvky těm, kteří
přispěli a požádá dle jejich uvážení o texty či prezentace. Další vědecká schůzce proběhne 19. října 2012
v Lékařském domě, na starosti má Paloušová. Téma: Výkon psychoterapeutické praxe – legální a
nelegální. Návrh na témata další vědecké schůze v roce 2013: „Co a jak budeme léčit v příštích 20 letech?
(nejzajímavější poruchy)“, dále „Násilí ve výchově dětí (rozdíly ve výchově, kulturní záležitost)“

3 Nová členka – Mgr. Lucie Vacková – je výborem jednohlasně přijata. Oba doporučující jsou členy společnosti.

4. Seznam výkonů a revize seznamu výkonů. Koblic obdržel e-mail od Dr. Pokorného z MZ ČR, že do poloviny
roku musí být ukončena revize seznamu výkonů. Je třeba dobře opravit registrační listy. Po polovině roku bude
databáze seznamu výkonů k dispozici. Pěč navrhl úpravu skupinových psychoterapeutických výkonů. Výbor
souhlasí. Změnu zapracuje a návrh předloží Koblic.

5. Brodová informuje o vyúčtování říjnového certifikovaného kurzu a sděluje, že chybí faktura za pronájem
místnosti pro certifikované kurzy v říjnu 2011, která zřejmě byla zaslána rovnou na ČLS JEP. Sekretariát zařídí
nápravu.

6. Sekretariát zakoupí dataprojektor tak, aby mohl být do poloviny března používán v Břehové.

7 Certifikace: Brodová již oslovila všechny zúčastněné, nepodařilo se jí však kontaktovat prof. Papežovou a Dr.
Junka. Potřebné dokumenty všichni dodají do konce února. Brodová shromáždí, Koblic podepíše.

8.Brodová přinesla informaci o „Terapeut metodou EFT“. Informaci si každý člen výboru odnesl v tištěné
podobě a výbor se k tomuto bodu vrátí v březnu.

9. Korespondenci Brodové s MUDr. Cihelkovou ve věci výhrad vůči výcviku SLEA dostanou všichni členové
výboru e-mailem (naskenuje a zašle sekretariát) a bude se projednávat na březnové schůzi.

10. EAP – snížení poplatků: výbor očekává vyjádření Praška.Na zasedání EAP ve Vídni pojede Berka.

11. Symposium ve Špindlerově Mlýně bylo přihlášeno.

12. Hospodaření: Nedopatřením odešlo z účtu 8000 Kč za telefony nepatřících k ČPS. Peníze se vrací do
pokladny. Zatím ještě nedošel aktuální výpis z ČLS.

13. Mediální aktivity: ČPS se hlásí k mediálním aktivitám iniciovaným prof. Arenbergerem.

14. Záměr klinických psychologů přejít do působnosti zákona 95/2004 výbor ČPS podporuje. Koblic odpoví na
dopis odboru vědy a vzdělávání MZ ČR (p. Jandy). Psychiatrická společnost rovněž záměr podpořila.

15. Výbor souhlasí se spolupořádáním workshopů párové terapie v termínu 16. – 17.3., 18. - 19.3. Pořadatelem
je Společnost pro gestalt terapii.Výbor rovněž souhlasí se spolupořádáním Balintovského víkendu 30.-31.3. v
PS Břehová. Sekretariát v ČLS zjistí proceduru ohledně spolupořádání akcí. Informace o akcích, které
společnost spolupořádá, budou pravidelně uveřejňovány na stránkách společnosti.

16. Sekretariát zjistí platbu za webhosting, popřípadě zaplatí upomínku.

17. Pěč přepošle ostatním členům výboru žádost o vyplnění dotazníku do studie.

18. Česká asociace studentů psychologie žádá o podporu konference v oblasti psychologie práce a řízení.
Protože se jedná o vzdálenější odbornou oblast, nebude se ČPS v této věci angažovat. Odpoví Pěč.

19.Termíny výborových schůzí: 6. března, 3. dubna, 15. května (pracovní den 14-16, téma Mapování podmínek
poskytování psychoterapie), 5.6.
Zapsala Šelepová

