1.

Sekretariát




2.

představena Petra Žufníčková, výbor souhlasí s přijetím
ke smlouvě bude sepsána příloha - závazek mlčenlivosti - připraví Alena Paloušová; smlouva bude
podepsána na příštím zasedání
předání práce proběhne během ledna a února 2016
Konference 2015, shromáždění členů, revizní komise, zápisy, web (příspěvky)








3.

vyúčtování konference bude k dispozici v únoru
schválenou verzi stanov má Jan Kubánek - Karel Koblic kontaktuje
zápis (2 parémá Petra Žufníčková) bude vyvěšen na web
schválený etický kodex na web
dát na web i dodané příspěvky - Winkler, Hašto…
umístit na web několik fotografií - Karel Koblic pošle Petře Ž.
nově zvolené členky revizní komise má již ČLS JEP k dispozici
Dotazník - anketa


4.

Jan Kubánek + Michal Kryl, bude se projednávat příště
Dotazník - Řiháček




5.

otázka, zda ČPS dotazování zastřeší
závěr: ČPS chce na dotazníku úzce spolupracovat – společná konstrukce otázek, společně formulovaný
úvod a mít přístup k sebraným datům a podílet se na jejich vyhodnocování - další postup Ondřej Pěč
Noví členové



6.

PhDr. Victória Ženková, PhD., pracoviště Horní Beřkovice, jeden z doporučujících opět není členem
společnosti - nepřijata
Věd. prac. schůze 1.4. a 21.10.2016 na web – garanti a témata



7.

Petra Horáková objednala sál v Lékařském domě - na 1.4.2016 je třeba zajistit téma a garanta
a. 1.4.2016 garant a koordinátor Jiří Berka
b. téma Humor a klamání v psychoterapii (možno upravit)
c. návrhy na řečníky: Radkin Honzák, V. Mikota, Oswald Schorm.. .další podněty zasílat na J.
Berku
Novela seznamu výkonů


8.

drobný návrh změny neprošel, znovu předáme do pracovní skupiny, Ondřej Pěč, Karel Koblic
Certifikovaný kurz – recertifikace a obsah







zjistit, jaké dokumenty se musí vyplnit a poslat + jaké je potřeba splnit formální náležitosti + ověření
vedení kurzové dokumentace - Lea Brodová
je potřeba vše podat do konce dubna
odsouhlasena cena kurzu 6 800,- vč. DPH
přidělit kurzu unikátní v.s. - K. Koblic napíše pí. Netušilové
dosud neuzavřeno zaúčtování (sekretariát ČLS) příjmů posledních kurzů včetně roku 2014 - řeší P.
Horáková

9.

Psychiatrický sjezd


K. Koblic zjistí možnosti koordinace sympozia s nově zvoleným výborem psychoterapeutické sekce
Psychiatrické společnosti,

10. EAP Vídeň 18.-20.2.2016




Jiří Berka čt-pá, Karel Koblic čt-so
Petra Žufníčková naskenuje program a pošle na výbor
Petra Žufníčková objedná hotel

11. Kriteria schvalování výcvikových programů


je potřeba diskutovat podobu od roku 2017



proběhla diskuse

