Přítomni: dr. Hellerová, dr. Gjuričová, dr. Brodová, dr. Koblic, dr. Paloušová, dr. Pěč, Mgr. Horáková, dr. Kožnar,
Mgr. Slavíčková, dr. Berka
Omluveni: prof. Kratochvíl, dr. Kubánek, dr. Vyhnálek

1.
II. setkání s instituty – návrh témat k diskuzi: co a jak by měl garantovat výbor ČPS, jeho
kompetence i kompetence institutu.
2.
Slovenská psychoterapeutická společnost – požádala o seznam členů společnosti pro konferenci
v Trenčianských Teplicích. Výbor odmítl – na seznam přihlášených Dr Paloušová označí členy společnosti a na
místě bude v oznámených časech k dispozici zájemcům o slevu.
3.
Web www.psychoterapeuti.cz – Mgr. Horáková požádala webmastera, se kterým spolupracuje, o
zaslání předběžné orientační kalkulace prací (vyčištění webu cca 3 hodiny, 500 Kč/hodinu, tj. 1500 Kč. Ještě
požádá o zaslání soupisu výhod při přechodu na vyšší verzi programu Joomla (která byla doporučena) a
případně o kalkulaci – dá-li se vyčíslit.
4.
Dopis členům společnosti odeslán – předseda dr. Koblic zapracoval návrhy členů výboru, Mgr.
Horáková požádala ČLS JEP o hromadné rozeslání.
5.
Reakce na návrh stanov a etického kodexu – dr. Koblic s ohledem na fázi zpracovávání požádá na
návrh výboru autory připomínek o zapracování připomínek přímo do elektronického návrhu.
6.
Výkony odbornosti adiktologie – dr. Koblic zopakuje připomínku a obrátí se znovu na ČLS JEP.
7.
Hospodaření za rok 2012 – Mgr. Slavíčková za revizní komisi připomínkovala některé nejasné částky
v přehledu hospodaření – Mgr. Horáková vysvětlila, že se jedná o nasčítané položky, požádá ČLS o zaslání
rozepsaných položek a zašle revizní komisi k opětovné kontrole.
8.
MUDr. Gjuričová vypracovala závěrečnou zprávu ze schvalování programů pro zdravotnictví a
poslala Mgr. Horákové s prosbou o rozeslání nejprve dr. Hellerové k opřipomínkování a následně celému
výboru ČPS.
9.
Inzerát – výbor schválil vyvěšení inzerátu dr. Jiřího Jakubů: Výcviková komunita v Psychodynamické
psychoterapii.
10.
Zpráva ombudsmana – na dr. Koblice se obrátila dr. Millerová z MZČR, která zaslala zprávu
ombudsmana z návštěv dětských psychiatrických nemocnic a zároveň požádala o vyjádření ČPS k této zprávě.
Dr. Koblic zašle odpověď zdůrazňují význam ambulantní péče, péče dětských klinických psychologů a
psychoterapie.

Zapsala Mgr.Horáková.

