Zápis ze schůze výboru ČPS ČLS JEP dne 3.2.2015
Přítomni: Koblic, Paloušová, Brodová, Kubánek, Slavíčková, Praško, Pěč, Horáková
Omluveni: Berka, Kryl, Dušková
1. Konference 2015 - první oznámení rozesláno a umístěno na webové stránky, zvaní hosté: Klaudia Frank v sobotu, možná workshop, Otakar Funda – osloví ho P. Horáková (v pátek nebo v neděli), Fedor Gál –
příspěvek o smrti, Martin Hollý - v pátek, H. Junová – možná trénink psychogymnastiky, Dan Pokorný z Ulmu,
Německo – ještě rozhodneme, Sokol sobota dopoledne.
2. Vědecká schůze 24.4.2015 – garantem je dr. Brodová. Program je hotov, uveřejněn na webových
stránkách www.psychoterapeuti.cz. Petra Horáková pošle paní Hřibové program vědecké schůze se žádankou
o pronájem sálu.
3. Vyúčtování 3.Q 2014 – z časových důvodů posouváme na příští schůzi výboru
4. Web – úpravy, garanti částí – v prosincovém zápisu jsou úkoly pro členy výboru, připomínky zaslali pouze dr.
Pěč a dr. Brodová. Prosíme všechny členy výboru o kontrolu přidělené sekce stránek.
5. Připomínky k návrhu stanov - viz návrhy dr. Morcinek – posouváme na příští schůzi výboru
6. Sekce – muzikoterapie – na dotaz sekretariátu ČLS JEP výbor odpovídá, že nesouhlasí s přijetím
Muzikoterapeutického institutu ČR za přidruženého člena ČLS JEP. Odpoví dr. Koblic. 7. Certifikovaný kurz – P.
Horáková zajišťuje přiakreditaci dr. Pěče a oznámení změny garanta – doc. Kocourkové. Ing. Netušilová zaslala
fakturu za práci na kurzu – schválena. Na jarní kurz zatím přihlášeno asi 6 účastníků, kurz se uskuteční, pokud se
přihlásí alespoň 7 účastníků.
8. Vyřazení neplatiči ČPS ČLS JEP – bylo vyřazeno celkem 27 členů ČPS ČLS JEP, kteří neuhradili více jak 2 roky
členské příspěvky
9. Proces schvalování a schvalovací komise - Goldman, Praško a Paloušová – zatím členové komise – dr. Koblic
doporučuje naplánovat první schůzku v dubnu 2015.
10. EAP Board meeting – uskuteční se 20.-21.2.2015 ve Vídni, za ČPS se zúčastní dr. Berka
11. Dotazník členům společnosti – dr. Kryl poslal členům výboru návrh dotazníku, který vypracoval s dr.
Kubánkem - posouváme na příští schůzi výboru
12. Mail ZP MV – vykazování psychoterapie – posouváme na příští schůzi výboru
13. Inzerce - schváleny všechny předložené žádosti až na Remedium, kterým napíšeme, že jsou ve schvalovacím
procesu, tedy nebudeme inzerát uveřejňovat
14. Dr. Koblic informoval, že se účastnil sjezdu delegátů ČLS JEP – novým předsedou byl zvolen prof. Štěpán
Svačina. Byly přijímány také nové společnosti.

Příští výbor v 13,15 hodin.

