Přítomni: dr. Paloušová, dr. Pěč, dr. Kubánek, prof. Kratochvíl, dr. Vyhnálek, dr. Gjuričová, , dr. Berka,
dr. Hellerová /posledních 5 min./, , dr. Koblic, dr. Kožnar, prof. Praško /posledních 20 min./
Omluveni:, dr. Brodová, Mgr. Horáková
1.

Recertifikace – Dr Brodová, dr. Paloušová - úkol trvá dle minulého zápisu

2.

Vědecká schůze 18.10.2013 – program hotov (přednášející Poněšický, Honzák, Chvála – Trapková,
panelová diskuse). Dr.Berka pověsí na web a pošle členům výboru.

3.

Reorganizace webu a uvedení schválených vzdělávacích programů – Vzniknou nové záložky:
vzdělávání a programy (vzdělávací programy schválené pro zdravotnictví) . Nutno též opravy některé
zastaralé výrazy. Dr. Berka doplní. Zapotřebí je též aktualizovat seznam supervizorů. Výbor prosí
Mgr.Horákovou, aby obeslala instituty s žádostí o aktualizované seznamy supervizorů.

4.

Vědecké schůze rok 2014 – Rezervované termíny schůzí: 24.1.2014 a 24.10. 2014. Předběžná témata:
„Výkon psychoterapie po roce“ a „normalita“.

5.

Setkání s instituty – osnova témat k probrání: zveřejnění supervizorů, účast na vědeckých schůzích,
stížnosti frekventantů a účast ČPS při naplňování programů, výběr uchazečů /požadavky/, zakončení
výcviku a deklarování kompetence psychoterapeuta (zdravotnická – nezdravotnická oblast,
individuální – skupinová – rodinná terapie).

6.

Hospodaření 2012 – Mgr.Horáková oskenuje výsledovku a rozešle členům výboru. K diskusi napříště.
Celkově je evidován kladný hospodářský výsledek (122 tis. Kč)

7.

Volby – volební období členů výboru končí v průběhu roku 2014, v předstihu je zapotřebí připravovat
kandidátku a volby nové.

8.

Členství v EAP, naplňování podmínek – prof. Kratochvíl podal návrh vstupních kritérií pro registr
psychoterapeutů. Výbor konsensuálně považuje za nutné před dalším projednáváním návrhu lépe
vymezit oblasti poskytování psychoterapie včetně upřesnění názvů psychoterapií v dané oblasti
(názvy, kvalifikace + kompetence). Do příští schůze přinesou členové výboru návrhy kvalifikačních
názvů a kompetencí pro další diskusi. Samostatnou oblastí je pak soukromé provádění psychoterapie
v živnostenském režimu. Dr Vyhnálek – úkol trvá.

9.

Česko-slovenská psychoterapeutická konference v Trenčianských Teplicích – se bude konat v termínu
6.-9.-11.2013, téma: „Ztráty a nálezy v psychoterapii“

10. Skálova cena - Do stanoveného termínu na návrhy na Skálovu cenu byly přijaty dva návrhy publikací,
s oběma publikacemi se seznámí prof.Praško.
11. Stanovy a etický kodex – Stanovy projednané výborem a Etický kodex navržený etickou komisí budou
vyvěšeny na web pro další diskusi členů. Diskuse bude uzavřena do 31.8.2013. O vyvěšení na web se
postará dr. Berka.
12. Zapsal: Ondřej Pěč
Termín konání příští schůze 4.6.2013 od 13 do 17 hodin

