Přítomni: dr. Kožnar, dr. Kubánek, dr. Koblic, dr. Paloušová, dr. Pěč, dr. Gjuričová, prof. Kratochvíl, dr.
Vyhnálek, Mgr. Horáková
Omluveni: dr. Berka, dr. Brodová, prof. Praško, dr. Hellerová
1. PROGRAM dnešní schůze – schválen
2. CERTIFIKOVANÝ KURZ – Ing. Netušilová rozeslala informaci o konání certifikovaného kurzu. Proběhne 25.29.3.2013, zkouška 4.4. 2013. Kurz je certifikovaný do konce června 2013, o prodloužení akreditace zažádá dr.
Brodová.
3. VĚDECKÁ PRACOVNÍ SCHŮZE LEDEN 2013 – zúčastnilo se cca 40 lidí, diskuze byla živá.
4. VĚDECKÁ PRACOVNÍ SCHŮZE ŘÍJEN 2013 – do příště členové výboru popřemýšlí o tématu další schůze (zatím
navržená témata: poruchy osobnosti, normalita, sex, nezaměstnanost, vyhoření, protipřenos, integrace,
vzdělávání, násilí ve výchově dětí, fenomenologické přístupy v klinické praxi – jinakost nebo přirozený vývoj
v terapii, aktuálně i psychoterapie a psychosomatika). Termín je 18.10.2013. Dr. Berka vyvěsí na web prozatím
datum vědecké schůze.
5. PROCES SCHVALOVÁNÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ ZKRÁCENÝCH CV NA WEBU – ještě neposlali všichni. Připomenuto
těm, kteří dosud nedodali (10 institutů). Poté Mgr. Horáková pošle všechna CV s prosbou o umístění na web.
6. LOGO SPOLEČNOSTI – částka za vytvoření nového loga se pohybuje od 5 do 10 tisíc Kč. Výbor zatím vytvoření
nového loga odložil.
7. KONTROLA VÝCVIKŮ – na základě mailu, který obdržel dr. Koblic od frekventanta jednoho výcviku. Je třeba
upozornit instituty, že by měly pravidelně informovat o změnách. Pokud do již schváleného lektorského týmu
bude doplněna nová osoba, je třeba žádat o schválení znovu. Pokud je frekventant nespokojen, a jeho
nespokojenost se týká pravidel a obsahu výcviku, může podat stížnost: a) v rámci výcviku, b)v rámci institutu,
c)u České psychoterapeutické společnosti, kde výbor bude dále řešit stížnost s institutem. Dr. Koblic připraví
dopis – pozvání na setkání zástupců institutů. Cílem setkání je prodiskutovat společně způsob kontroly výcviků,
témata vědeckých schůzí a další aktuální problémy. Termín setkání je naplánován na 4.6.2013 od 14 hodin,
setkání výboru proběhne od 13 hodin.
8. WEBOVÉ STRÁNKY – na stránkách jsou neaktuální údaje. Dr. Berka je požádán výborem, aby smazal zjevně
chybné údaje (např. neaktuální jména). Dr. Koblic požádal všechny členy výboru, aby si stránky do další schůze
pročetli – úkol trvá.
9. NAPLŇOVÁNÍ PODMÍNEK EAP – sepíše dr. Koblic a dr. Berka umístí na web.
10. NOVELIZACE SEZNAMU VÝKONŮ – představen návrh nového výkonu: Psychiatrická krizová péče – po
doplnění odbornosti 931 jako další odbornosti výkonu výbor tento návrh schválil. Další připomínky k SZV
nebude výbor předkládat.
11. ČLENSTVÍ – dr. Ester Neumanová poslala doplněnou přihlášku do EAP, dále dořeší Mgr.Horáková
s prof.Praškem.
12. STANOVY – dr. Kubánek zaslal Mgr. Horákové Stanovy se zanesenými změnami, Mgr. Horáková pošle
celému výboru.
13. ZPRÁVA PAVLA ROUBALA – dr. Koblic obdržel zprávu o činnosti iniciativy s názvem „Pracovní skupina pro
psychoterapii“. Výbor souhlasí s umístěním zprávy na webové stránky. Umístí dr. Berka
Na příští setkání výboru 5.3.2013 se omlouvá dr. Koblic, bude předsedat dr. Pěč.

Dubnové setkání výboru bude mimořádně až 16. 4. 2013 a to až do 17 hod.!
Květnové setkání výboru bude mimořádně až 14.5.2013
Červnové setkání výboru bude v řádném termínu 4.6.2013, ale již od 13 hod., od 14 do 17 je plánováno setkání
se zástupci vzdělávacích institutů.

