Ústav klinické a patologické fyziologie, Ke Karlovu 4, Praha 2
Přítomni: Jiří Berka, Ludmila Dušková, Karel Koblic, Alena Paloušová, Ondřej Pěč, Ján Praško, Petra Žufníčková
Omluveni: Lea Brodová, Michal Kryl, Jan Kubánek
Program:
1.

Odstoupení Ley Brodové



2.

všichni budou uvažovat nad náhradním kandidátem pro kooptaci - ideálně žena psycholožka
někdo musí převzít funkci kontaktní osoby pro kurz
Sekretariát – umístění archivu (PŽ)


3.

zbyl jeden šanon, Petra Ž. ho nechá u sebe
Stanovy (Kubánek – se zapracovanými připomínkami JUDr. Vacka)


4.

J. Kubánek nepřítomen, přeloženo na příští zasedání výboru
Dotazník-anketa (Kryl, Kubánek)


5.

J. Kubánek, K. Kryl nepřítomni, přeloženo na příští zasedání výboru
Věd. prac. schůze 21.10.2016 – L. Dušková a téma




6.

téma: Supervize v psychoterapii
řečníci: bude projednáno na výboru v červnu, Dušková mailem navrhne program. Návrhy: Junek,
Praško (zjistí, zda bude v termínu volný)
Certifikovaný kurs – recertifikace


7.

žádost odevzdána na MZČR
Psychiatrický sjezd


8.

téma Trauma: J. Berka, J. Kocourková, J. Praško
Kriteria schvalování výcvikových programů








jasná, jednoduchá, bez výraznějších změn současných kriterií
věk alespoň 25 let, alespoň polovina účastníků zdravotníci (lékaři a kliničtí psychologové), ostatní
pomáhající profese (výčet profesí); diskuse, zda požadovat magisterské vzdělání i u zdravotních sester
2 kroky: nejprve schvalování programu a lektorů, poté seznamu uchazečů
smlouva institutu s frekventantem musí obsahovat informaci o možnostech uplatnění absolventa a jak
by tyto kompetence měly být formulovány na certifikátu při ukončení
debata o tom, zda by měli absolventi obdržet stejné či rozdílné potvrzení (zdravotníci vs. ostatní)
do příštího zasedání výboru každý sepíše své podněty

9.

Setkání s instituty + korespondence


navrhnout termín dalšího setkání zástupců ČPS (Koblic, Brodová, Paloušová) a ČAP

10. Přijímání nových členů – Plevová



vyřešeno, přijata již na minulém zasedání výboru
žádná další přihláška

11. Návrh na založení sekce kreativních uměleckých terapií + návrh na založení společnosti



Sekce kreativních uměleckých terapií – založení schváleno
návrh na založení samostatné odborné společnosti nepodpořen - iniciátoři společnosti pro
muzikoterapii se mohou přihlásit do nově zřízené sekce – vedení ČLS JEP sdělí K. Koblic

12. Informování o konferenci ČAP



K. Koblic sdělil p. Drahotovi zamítavé stanovisko k distribuci informace o konferenci, ale p. Drahota si
vyžádal stanovisko celého výboru
závěr: výbor souhlasí se zveřejněním inzerce konference ČAP na stránkách naší společnosti

13. Inzerce





Výcvik Terapie v postmoderně (pí. Kunertová) - nesouhlas - výcvik není schválen
Nařízená rodinná terapie - schváleno, ale v inzerátu musí být uvedeno, že Den rodinné terapie
(spolu)pořádá Sekce rodinné terapie, pak může být inzerát zveřejněn bez poplatku
Česká společnost pro katatymně imaginativní psychoterapii - budou osloveni s žádostí o uvedení data
schválení výcviku v tomto personálním obsazení
tisknout na zasedání výboru inzeráty ke schválení

14. Změny webu (schvalování + obecně)




debata o nových stránkách - nová verze Joomly
návrh pozvat Petrose Michailidise na zasedání výboru v červnu (čas bude domluven) - Petra
sekce pro členy, databáze, jednotné formuláře, přihlášky...

15. Ostatní





faktura Netušilová 7800,- Kč - schváleno
dotazník informační gramotnosti Jan Hrabal - výbor doporučuje využít adresář psychoterapeutů na
webu - vyřídí J. Berka
platba lektorům - K. Koblic pořádá H. Netušilovou, aby přepočítala náklady na kurz na sazbu 800 Kč /
lekci (45 min)
účetnictví 2015 - Petra přesune některé položky do jiných kapitol (středisek) a pošle výboru výsledek

Zapsala: Petra Žufníčková
Ověřil: Karel Koblic, Ondřej Pěč

