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Michael Chytrý
2. Finanční zpráva za rok 2006 – Tereza
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3. Informace o supervizi – Miroslav Vyhnálek
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1. Přehled činnosti za uplynulé období
 Práce Správní a Odborné rady-

setkávání jedenkrát za měsíc,

práce ve skupinách na konkrétních úkolech – výcvikové smlouvy, akreditační řízení, Školička SUR atd.



Oslava narozenin Jaroslava Skály –

proběhla v rámci

„Surfování“ minulý rok v květnu.



Psychoterapeutický ples –

pro velký úspěch, se OR a SR rada usnesla,

že se o.s. SUR ujme organizování plesu i příští rok. Předběžný termín je 8.2.2008



Vzdělávání v rámci IPVZ

Specializační kurz v psychiatrii
PSYCHOTERAPEUTICKÉ MINIMUM
Informace o psychoterapeut.
směrech
Relaxační techniky
Rodinná terapie
Psychosomatika v ordinaci
psychiatra
Párová terapie
Krizová intervence

MUDr. Jiří Krombholz

PhDr. Miroslav Vyhnálek

PaedDr. Michael Chytrý

MUDr. Jan Lorenc
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2. Finanční zpráva za rok 2006 – Tereza
Polesná

Přehled vyúčtování za rok 2006
Příjmy: 257.366, Nejvyšší část příjmů je z :
z teoretického vzdělávání
155.000,z plateb komunitních příspěvků :
komunita Dr. Krombholze a Šturmy 9.600,komunita Dr. Vodňanské
8.600,komunita Dr. Vyhnálka
8.200,komunita Dr. Strnadlové
8.600,chybí platba za komunitu Dr. Hellera.

Přehled vyúčtování za rok 2006
Výdaje: 208.082,Nejvyšší část výdajů činily
výdaje za mzdy
daň ze mzdy
Provozní náklady
údržba www stránek SUR


115.000,20.000,35.000,15.000,-

Přehled vyúčtování za rok 2006



Stav účtu k 31.3.2007

61.474,-



hotovost v pokladně

8.500,-



CELKEM

69 974,-
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3. Informace o supervizi – Miroslav Vyhnálek:
Supervize probíhá 1x – 2x za měsíc, pravidelně v pátek. O supervizi je střední zájem, dochází 4-6 lidí. Supervize jsou
hodně případové, poslední byla spíše týmová. Diskusi vyvolala nabídka Dr. Vyhnálka, že by supervize byla
nabízena během výcviku, ve 2.-3. roce formou případové skupiny bálintovského typu. Jednak by se mohla zvýšit
poptávka po supervizi, ale také by se zpestřil program výcviku. Úkol, ke kterému je nutné se ještě vrátit.
Uznávání supervize: pokud by dotyčný supervizor nebyl v seznamu supervizorů SUR, OR a SR by rozhodla, zda je
dotyčný akceptovatelný a jestli lze uznat plný počet supervidovaných hodin nebo ne.

4. Informace o teoretickém vzdělávání SUR –
Kamil Kalina:

v současné době běží 3. cyklus, 5. semestr. V 7. semestru frekventanti ( jejich

počet cca 35 – 40) skládají závěrečné zkoušky, píší závěrečné práce – jarní a podzimní termín závěrečných
zkoušek. Pokud by byli zájemci, další běh Školičky SUR by byl otevřen od ledna 2009. Frekventanti budou psát
kasuistiky, které mají odevzdat do prázdnin, Dr. Kalina by uvítal spolupráci od všech členů o.s. SUR, kteří by byli
ochotní mu pomoci s korekturami za finanční odměnu. Bylo by vhodné zvážit inovaci sylabu teoret. Vzdělávání,
aby bylo více o SURu.
Závěrečné práce: 1. Teorie – materiálové práce, 2. Teoreticky zdůvodněná kasuistika, 3. Vlastní výzkum v
psychoterapii.
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5. Informace o probíhajících výcvikových
komunitách – jednotliví vedoucí komunit
Dr. Stnadlová – ukončení v září 2008, 34 účastníků. Tým: J. Pfeiffer, A. Koblicová, M. Stibůrek, D. Kárová, M.
Huptych. Vedoucí komunit nechodí do skupin, vedou velkou komunitu a kluby, jsou k dispozici lektorům.
Dr. Vyhnálek – ukončení v září 2007, součástí je vypracování závěrečná práce. Na každé setkání si berou jiného
supervizora, v současné době to je prof. Kratochvíl, vedoucí komunit chodí do skupin, pracují i s experimentem
rozdělení komunity na výhradně mužské a výhradně ženské skupiny.
Dr. Heller – končí 2008, 22 účastníků v komunitě, bez specifického vedoucího skupiny, supervizoři: Skála, Kožnar,
Kratochvíl + každý osobní supervizi. Tým: Dr. Heller + Dr. Hellerová, Dr. Praško+ Dr. Štůrová
Dr. Štruma+Dr. Krombholz – komunita končí v roce 2009. Má 4 skupiny, 38 frekventantů, 10 lektorů. Vedoucí komunit
chodí do skupin a střídají se v nich, probíhají supervizní skupiny i supervize týmu (prof. Kratochvíl, Dr. Jůnová).
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6. Plánované aktivity pro následující období :
 Nově připravované komunity –
Miroslav Vyhnálek:
a Kamil Kalina: začátek komunity v říjnu 2007, výběrové řízení proběhlo také v květnu

začátek komunity od září 2007, výběrové řízení proběhlo v květnu 2007

2007. Velkým problémem obou komunit je nedostatek uchazečů mužského pohlaví.



Konference v Luhačovicích

–2. Půlka října, SUR bude mít svůj blok, OR

bude dopracovávat program.

Psychoterapeutický ples – plánovaný termín je zatím 8.2.2008.
7. Různé –


podnět od Mgr. Drahoty k restrukturalizaci „Aktivu SUR“ – zástupci vedoucích komunit.
Mělo by probíhat setkání lektorských týmů (povinnost lektora) alespoň jedenkrát ročně – dopracování zajistí: Dr.
Halamová, Dr. Vyhnálek a Mgr. Drahota. Toto setkávání by mohlo probíhat třeba v rámci Surfování a mělo by na
něm docházet k rituálu předávání diplomů.

Zapsala Mgr. Tereza Polesná

Přítomni na VH o.s. SUR 24.4.2007
Mudr. Petr Popov
PhDr. Věra Rašková

Mgr. Jiří Drahota
PhDr. Jaroslav Šturma
Mudr. Pavla Hellerová

Mudr. Jiří Krombholz
Dr. Michael Chytrý
PhDr. Alena Koblicová

PhDr. Helena Stnadlová
PhDr. Alena Halamová
PhDr. Miroslav Vyhnálek

PhDr. Prokop Remeš
Mudr.etPhDr. Kamil Kalina, Csc.

