Zápis z Valné Hromady SUR dne 18.5.2004
Zpráva o činnosti:
SR a OR se scházely pravidelně jednou za měsíc.
Byla prodloužena akreditace SURu u odborných společností do roku 2007
Jedná se o akreditaci u MŠMT a MPSV
Byl ukončen první běh teoretického vzdělávání
Na podzim se plánuje spuštění supervizní části
Zpráva o hospodaření:
ztráta za minulý rok ve výši 26.572
stav peněžních prostředků ke dni 31.12.2003 : 48.377,- Kč
podáno daňové přiznání, základ daně 0, daňová povinnost 0
Komunity:
skončila komunita KUŠ
zahájily komunity KOV III a Arte, proběhly výběrové pohovory do nové kom. KUŠ,
která zahájí v červnu
Supervize:
- spustí se na podzim, budou organizovány supervizní víkendy, předem budou známa
jména supervizorů a vše bude vyhlášeno na internetu, frekventanti se budou na
jednotlivé víkendy hlásit
- seznam supervizorů na internetu, doplňuje se; frekventant může požádat o uznání
supervizora, který v seznamu není; dr. Koblic nabízí spojení se supervizory
z Bálintovského institutu, VH nabídku vítá, zkonkretisuje se na jednání správní rady.
- momentálně platí, že do supervize může přijít jen zájemce s ukončeným výcvikem
- diskuse VH: role supervizora v celkovém hodnocení frekventanta, musí být jasně
stanoveno v nabídce, kolik procent supervizních hodin musí být u jednoho supervizora
Školička:
- proběhl závěrečný konzultační víkend a zkoušení, přihlášeno 23 uchazečů, všichni
absolvovali, někteří s úspěchem, na podzim se očekává přibližně stejný počet
zkoušených
- zkoušení proběhlo kolokviální formou s komisí dvou zkoušejících
- další běh Školičky od jara 2005
Výcvikový kontrakt:
- diskuse VH: vydávat doporučení k přijetí ke zkoušce z funkční specializace – jako
forma hodnocení; možnost neudělení certifikátu typu absolvoval za výcvik zapracovat
do výcvikového kontraktu, jaká je role supervizora při hodnocení frekventanta
Další:
- dr. Humhal odstoupil z funkce člena SR, prozatím se jiný člen volit nebude
- volební Valná hromada je na jaře 2005
I. krombholzová

