Zápis ze schůze výboru ČPS ČLS JEP ze dne 2. 6. 2015
Přítomni: dr. Koblic, Mgr. Slavíčková, dr. Dušková, dr. Brodová, dr. Paloušová, Mgr. Petra Horáková

1.

Dr. Koblic informoval, že minulý týden proběhla společná schůzka ČAP s ČPS ČLS JEP (dr. Koblic, dr. Paloušová a
dr. Brodová). Shoda m.j. na tom, že by se název činnosti ve zdravotnictví a mimo něj měl lišit (zejména kvůli
orientaci pacienta). Až bude souhlas se zápisem, bude umístěn na webové stránky www.psychoterapeuti.cz.

2.

V Brně se ve dnech 21.- 23.5. 2015 uskutečnilo Mezinárodní psychoterapeutické sympozium, kterého se za ČPS
zúčastnil dr. Koblic. Bylo přítomno cca 170 účastníků, přičemž skupina byla velmi různorodá. Konferenční
poplatek proplatíme dr. Koblicovi i dr. Paloušové, přestože se ze zdravotních důvodů nemohla akce účastnit.

3.

Dr. Koblic předložil schůzi výboru vyúčtování hospodaření společnosti za rok 2014, které společně
s vyúčtováním za první čtvrtletí 2015 pošle Mgr. Horáková i se zápisem členům výboru.

4.

Ve dnech 23.-27.11.2015 proběhne další běh Certifikovaného kurzu. Informaci vyvěsíme na webové stránky.

5.

Společnost obdržela fakturu na členský poplatek v EAP ve výši 1812 Euro. Mgr. Horáková požádá ekonomické
oddělení o proplacení.

6.

Dr. Kubánek a dr. Kryl připravili anketu k rozeslání výboru. Návrh na doplnění otázek měla dr. Paloušová, která
Mgr. Horákové pošle k zapracování přesné znění otázek. Poté Mgr. Horáková rozešle orazítkovaný dotazník
společně s 2.informací ke konferenci členům společnosti.

7.

Skálova cena pro rok 2014 byla uzavřena ke dni 31.5.2015. Nominovány byly 2 potencionální příjemci: časopis
Revue psychoanalytická psychoterapie a kniha Jana Soukupa Motivační rozhovory v praxi. V září se k udělení
ceny vrátíme. Cena nemusí být udělena.

8.

Inzerce: konference Fenichel – žádost o rozeslání informace k akci členům společnosti – výbor odsouhlasil
za částku 1000 Kč. Rozešle Mgr. Horáková. Výbor schválil také inzerát od organizace Eset.

9.

Akční plány – dr. Koblic zopakuje připomínku – výbor podpoří práci klinických psychologů.

10. Proběhla nominace na příp. členku Agentury pro zdravotnický výzkum: doc. Kocourková – osloví ji dr. Koblic.
11. Pronájem zasedací místnosti pro setkání výboru ČPS ČLS JEP – Ke Karlovu 4, Praha 2 – výbor souhlasí
s pronájmem do konce roku. Zařídí Mgr. Horáková.
12. Instituty – vyzveme zástupce institutů, aby zaslali složení lektorských dvojic ve svých schválených vzdělávacích
programech.
Zapsala: Mgr. Horáková

