Přítomni: dr. Kožnar, dr. Berka, dr. Kubánek, dr. Koblic, dr. Paloušová, dr. Pěč, dr. Hellerová, Mgr. Horáková
Omluveni: dr. Gjuričová, dr. Brodová, prof. Praško, prof. Kratochvíl
2. Výbor bere na vědomí organizaci dvou balintovských programů (intenzívní do června 2013 a 60. balintovský
weekend 22.-23.3.2013.
3. CERTIFIKOVANÝ KURZ – Ing. Netušilová převezme od nového roku organizaci certifikovaného kurzu. Zjišťuje,
zda 15.-19.4.2013 vyhovuje doc. Kocourkové. Kurz je certifikovaný do konce června 2013, tzn. že je třeba zjistit,
zda s rozšířením lektorského týmu proběhlo také prodloužení akreditace (ví dr. Brodová). Pokud by prodloužení
neproběhlo, je třeba na jaře připravit novou žádost a všechny dokumenty k ní.
4. VĚDECKÁ PRACOVNÍ SCHŮZE LEDEN 2013 – vše je připraveno, účastníci se hlásí, s příští pozvánkou zašleme
prosbu o uvedení profese kvůli přípravě certifikátů. Je také objednáno občerstvení v bufetu. V únoru budeme
hledat téma na další vědecko-pracovní schůzi dne 18.10.2013 a termíny na rok 2014.
5. PROCES SCHVALOVÁNÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ ZKRÁCENÝCH CV NA WEBU – ještě neposlali všichni. Je třeba
připomenout těm, kteří dosud nedodali. Poté Mgr. Horáková pošle všechna CV s prosbou o umístění na web.
6. ADRESÁŘ WWW – proces bude následující: Mgr. Horáková zkusí na Googlu najít uvedenou osobu, pokud
neshledá problém, pošle rovnou dr. Berkovi k uveřejnění na webu. Pokud narazí na nějaký problém, či osobou
nevyhledá, přinese na výbor.
7. LOGO SPOLEČNOSTI – ČPS nemá svoje logo, Mgr. Horáková zjistí u grafika, o jakou částku by se jednalo a
informaci přednese na dalším výboru.
8. INZERCE – přišly 2 žádosti o uveřejnění inzerce, obě schváleny
9. 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.
10. EAP – výbor navrhnul pracovní setkání mimo schůzi výboru (cca 2 hodiny) k probrání jednotlivých bodů –
viz předchozí zápisy ze setkání výboru. Schůzka je stanovena na 2.4.2013 od 14 do 17 hodin. Prosíme všechny
členy výboru o účast!
11. ČLENSTVÍ – dr. Doležalová – schváleno
Dr. Pejřimovská – schváleno, Dr. Škoda – bude vyzván k doplnění garantů
12. Dr. Paloušová vyzvala výbor k projednání žádosti o podporu projektu zaměřeného na inovaci výukových
metod . Výbor bude rád podporovat výzkum v psychoterapii. Požádáme však o bližší informace o projektu. Dr.
Paloušová odpoví.
13. STANOVY – výbor společně prošel další část návrhu Stanov – upravenou verzi zašle dr. Kubánek po
zapracování úprav výboru mailem. Koblic bude informovat předsedu etické komise, že stanovy pracuje
s „jednacím řádem etické komise“.
14. K návrhu etického kodexu (připravenému etickou komisí) se výbor vrátí.
Příští setkání výboru: 5.2.2013, Zapsala: Mgr. Horáková

