Zápis z jednání Valné hromady o.s. SUR dne 19.11.01

Přítomni: Chytrý, Kalina, Hellerová, Šturma, Rašková, Humhal, Rathausová, Vlačihová,
Koblic, Vyhnálek, Koblicová, Stiburek, Heller, Masáková, Krombholz, Kredba
Zpráva o činnosti SR - správní Rada se scházela pravidelně jednou měsíčně, jednou se sešla
mimořádně před uspořádáním „Surfování“.
Připravovala WWW stránky, které v současné době jsou připraveny, je třeba opatřit jejich
obsah.
Dále připravovala první seminář SURu – Surfování, který se uskutečnil 6.10.01.
Další aktivita – úkol min. VH – připravit a spustit modul teoretického vzdělávání SUR.
Úkol byl splněn, druhý víkend teoretického modulu „Školička SUR“ proběhl 10.11.01.
SR se i nadále pokouší dosáhnout akreditace na MŠMT a MPSV - stále v jednání.
SR se sešla s dr. Kožnarem, souhlasila s tím, aby komunity dr. Kožnara se staly součástí
SURu.
VH informována o termínu a podmínkách dalšího kola akreditací, akreditace bude platná pro
programy zahájené do konce roku 2003 (současná platí pro aktivity zahájené do konce
r.2001).Vedoucí komunit dodají do 31.prosince: jména trenérů a jejich profesní CV,
minimálně 5 let od atestace (specializace), je uveden rozsah a náplň jejich klinické zkušenosti,
rozsahu jejich výukové aktivity v daném programu v hodinách za poslední rok, současné
zaměstnání (zdravotník, nezdravotník).
Požadavky na supervisory – v jakém rozsahu se v daném programu supervizí zabýval či
zabývá (komise tedy nehodlá uznat jako supervisora někoho, kdo dělal supervizi v jiném
programu), počet osob aktuálně v supervizi, (myslí se supervize klinické práce frekventantů)
tyto požadavky možná nesplňují úplně všichni, kteří byli uvedeni v seznamu supervisorů,
předaném akreditační komisi (Zajíc, Kalina, Vyhnálek, Šimek, Krombholz, Koblicová,
Šturma, Hellerová, Kredba, Humhal, později pak ještě dodáni Libra, Vodňanská) .
Dr. Kalina podává zprávu o současném stavu teoretického vzdělávání, zdůrazňuje,že jde o
distanční studium, námitky frekventantů, že se přednášejí věci již známé, jsou jen zčásti
relevantní, na víkendu má docházet ke konsultaci již individuálně nabytých znalostí
s přítomným lektorem.
Jsou připomínky k organizaci, k obsahu, SR je si vědoma že nemá dostatečnou praxi
v pořádání podobné aktivity a navrhuje zlepšit organizaci tím, že se jí ujme zvlášť najatá

asistentka, která bude odpovídat za veškerou administrativu, včetně financí kolem
teoretického modulu, a později i supervisního.
Dále chce zřídit odbornou radu, tým lidí, kteří by společně s dr. Kalinou jako ředitelem školy
zajišťoval vše kolem odborné náplně a zajišťoval by kontinuitu již dosažené úrovně i po
skončení práce nynější SR.
Získat spolupracovníky do odborné rady se zatím nepodařilo, trvá výzva všem členům SURu,
aby se o práci v odborné radě zajímali, její dobrá funkce je pro další existenci SURu důležitá.
Na druhém víkendu školy se zúčastnilo o 12 lidí více než na prvním.
Dr. Humhal podává zprávu o průběhu Surfování. Sbírá přednesené příspěvky, ( dr. Koblic
slíbil předat svůj příspěvek dr. Kalinovi), další surfování pravděpodobně v březnu.
Na návrh dr. Kaliny VH doporučuje přijmout změnu Stanov: „… nesejde li se VH v počtu
nezbytném pro usnášeníschopnost, čeká se půl hodiny a pak se přítomní považují za usnášení
schopné o těch bodech, které jsou uvedeny v programu.
Úpravu stanov zařídí dr. Kalina.
Vedoucí komunit podávají zprávu o dění v komunitách, ( referují Šturma, Vyhnálek, Kalina,
Masáková, Heller)
Valná hromada vzala na vědomí zprávu o činnosti SR, o činnosti jednotlivých komunit, o
Surfování, o průběhu teoretického vzdělávání.
VH souhlasí s najmutím administrativní síly, souhlasí s vyplacením odměny členům správní
rady á 5000 Kč hrubého na DPP, souhlasí s výše uvedenou úpravou stanov.
Souhlasí s prodloužením mandátu nynější SR do příští VH v březnu (mandát končí v únoru).
VH ukládá správní radě: dokončit práci na www stránkách ( vedoucí jednotlivých komunit
dodají do konce roku text své presentace na disketě dr. Kalinovi)
Pokračovat v programu teoretického vzdělání
Dopracovat program supervisních aktivit.
Utvořit odbornou radu.
Zveřejňovat seznam lektorů školy.
V únoru končí mandát nynější správní rady. Na příští valné hromadě je nutno zvolit novou
správní radu !!
Příští VH je 12. března 2002 v 19. hodin.

Zapsal dr. Krombholz

