Zápis z jednání Valné hromady o.s. SUR dne 12.3.2002
přítomni dle presenční listiny: Boháčková, Čermáková, Halamová, Hellerová, Humhal, Chytrý,
Kalina, Koblicová, Kredba, Krombholz, Kuťák, Masáková, Pollák, Rašková, Stiburek, Šimek, Šturma,
Vlačihová
plnou moc ke svému zastupování předali Vodňanská, Stehlík
tudíž přítomno 20 členů
Byla použita předešlou valnou hromadou schválená úprava stanov, podle níž platí, že nesejde-li se
potřebný počet členů, čeká se 30 minut a po jejich uplynutí je Valná hromada považována za
usnášeníschopnou a může hlasovat o těch bodech, které jsou uvedeny na pozvánce.
Zpráva o činnosti - podal dr. Krombholz
Dosavadní správní radě končí mandát
Správní rada ve složení: Krombholz, Kalina, Hellerová, Chytrý, Humhal, Šturma se v celém funkčním
období scházela jednou měsíčně, v době přípravy některých akcí ( Valné hromady, Surfování) i
dvakrát v měsíci.
Dosáhla těchto výsledků:
SUR se nerozpadl
Připravila a posléze realisovala akreditační řízení. V současné době je program SURu akreditován
komisí odborných společností (psychoterapeutická,Psychiatrická, Českomoravská psychologická
společnost). Dále je program akreditován jako vzdělávací program v systému doškolování lékařů
1.lékařské fakulty KU
Akreditační komise podmínila akreditaci vytvořením komplexního modulu, který musí zahrnovat část
výcvikovou, vzdělávací a supervisní.
Ve výcvikovém modulu v tuto chvíli běží:
Komunita KUŠ ( Krombholz, Urban, Šturma)
Komunita KOV ( dr Vyhnálek)
Komunita 2000 ( dr Kalina)
Arteterapeutická komunita dr Novákové
Do systému byla přijata komunita dr Kožnara a dr Masákové, která pracuje v systému školství
Činnost ukončila komunita dr Vodňanské
Činnost zahájil vzdělávací modul, vedený dr. Kalinou, doposud proběhly dva konsultační víkendy,
třetí je přichystán na 4. a 5. května.
Problémy, které se v průběhu prvních víkendů objevily a byly hlavně organisačního charakteru, se
rozhodla správní rada řešit jednak přijetím asistentky, která se bude administrativní stránkou zabývat,

jednak zřízením odborné rady, která bude činnost vzdělávacího modulu koordinovat, dále se bude
zabývat spuštěním a úrovní supervisního modulu.
Byla zajištěna registrace ochranné známky SUR
Uspořádán první seminář SURu

- Surfování – v říjnu 2001.

Vytvořen seznam supervisorů SUR.
Zčásti zahájil činnost supervisní program, zatím formou kasuistických seminářů, pořádají členové
výcvikového týmu komunity KUŠ.
Zajímáme se o možnost akreditace programu také v oblasti školství a oblasti působnosti ministerstva
práce a sociálních věcí.
Zpráva o hospodaření - podal dr. Chytrý
zpracováno a podáno daňové přiznání za rok 2001
od r. 2002 předává dr. Chytrý správu financí I. Krombholzové
Volby do Odborné rady
Odborná rada musí být zřízena dle stanov
Volby:
Správní rada (za spolupráce zástupců jednotlivých komunit) navrhla následující kandidátku:
Bartošíková, Drahota, Chytrý, Kalvínský, Rašková, Šturma, Skála, Topinková, Vyhnálek, Zajíc, Valná
hromada dále doplnila dr. Kuťáka
Po vyškrtání všech nepřítomných navrhl dr. Kalina, aby bylo zbývajících 5 kandidátů zvoleno
aklamací (19 pro, jeden se zdržel hlasování)
Tím byla zvolena Odborná rada ve složení:

PaedDr. Michael Chytrý
PhDr. Zdeněk Kuťák
PhDr. Věra Rašková
PhDr. Jaroslav Šturma
PhDr. Miroslav Vyhnálek
+ doc. MUDr. Jaroslav Skála - čestný člen

Volby do nové Správní rady
Správní rada sestavila za spolupráce zástupců komunit následující kandidátku: Čermáková, Hellerová,
Humhal, Kalina, Koblicová, Kredba, Krombholz, Masáková, Stiburek, Vyhnálek
Valná hromada doplnila o dr. Halamovou a vyškrtla dr. Vyhnálka (již zvolen do OR) a dr.
Čermákovou, která s kandidaturou nesouhlasila
Tajnou volbou byla zvolena Správní rada v tomto složení (pořadí dle počtu hlasů):
MUDr. Pavla Hellerová, MUDr. Jiří Krombholz
PhDr. Karel Humhal
PhDr. Alena Koblicová
MUDr. PhDr. Kamil Kalina
PhDr. Alena Halamová

Zpráva o činnosti vzdělávacího modulu - podal dr. Kalina
Školičku organizujeme jako distanční vzdělávání s využitím elektronické pošty, po otevření
www.sur.cz s využitím Internetu.
Zatím proběhlo:
1. konsultační víkend - květen 2001, garant: Kalina,
témata: 1) Nejvyznamnější psychoterapeutické školy a směry, 2) Etika v psychoterapii
2. konsultační víkend - listopad 2001, garant: Humhal, téma: Osobnost v psychoterapii
Průměrná účast asi 50 lidí, zápočet z etiky 48 posluchačů,
témata "Směry a školy" a "Osobnost v psychoterapii" pro účely zápočtu spojeny s termínem
květen 2002.
Připravujeme: 3.konsultační víkend - květen 2002, garant: Krombholz,
témata: 1) psychoterapie a farmakoterapie, 2) psychoterapie a psychosomatika
Zpráva o internetových stránkách SUR - podal dr. Kalina
Dr. Kalina informuje, že webové stránky nebyly ještě spuštěny, protože požadované materiály dodaly
dosud jen 3 výcvikové komunity.

Valná hromada vzala na vědomí Zprávu o hospodaření a souhlasila s ní bez připomínek.
Valná hromada dále ukládá Správní radě zvolit na své první schůzi předsedu a další funkcionáře,
pokračovat v práci na spuštění webových stránek, připravit další seminář SURu „Surfování“ na
podzim roku 2002. Odborné radě ukládá dbát na pokračování činnosti vzdělávacího modulu a dohlížet
na činnost supervisního programu.

Další schůze Správní rady a Odborné rady bude společná a bude se konat dne 16.4.2002 v 19.30 na
psychiatrické klinice na oddělení dr. Hellerové.
Předběžné datum schůze příští Valné hromady je 15.10.2002.

zapsala Iva Krombholzová

