ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY O.S. SUR KONANÉ 20.10.2009
Přítomni: Dr. M. Chytrý, PhDr. M. Vyhnálek, Mgr. N. Šolaja, PhDr. V. Rašková,
PhDr. L. Rathausová, PhDr. J. Šturma, MUDr. P. Hellerová, PhDr. A. Halamová,
PhDr. A. Koblicová, MUDr. J. Krombholz, Doc. Dr. Kalina, MUDr. P. Popov,
PhDr.H. Strnadlová, PhDr. Karol Pollák
 Zpráva o činnosti SR a OR SUR
 Informace o probíhajících výcvikových komunitách – jednotliví vedoucí
komunit – platba členských poplatků za komunity s koncem roku.
Komunita Dr. Vyhnálka KOV 4 = v polovině, tým stabilizovaný, komunita změnila místo setkávání,
3 skupiny, tým je sedmičlenný – 6 lektorů + vedoucí.

Arte komunita = začíná s obměněným týmem (2 noví členové), v jiném prostředí, 3 skupiny, v každé
skupině 3 muži.

KRLEŠ = bývala KUŠem, začala počátkem října, 4 skupiny, 44 frekventantů, obměněný tým (MUDr.
Petr Popov, Mgr. Naďa Šolaja) .

 Školička SUR, teoretické vzdělávání

- nový běh Školičky od konce října 2009.

Témata jsou inovována, větší důraz na psychoterapeutické základy. Témata, která byla
hodnocena kladně, jsou rozšířena. Jeden víkend věnován pouze SURu, nové téma
Terapeutické komunity. Další novinkou je, že Psychopatalogie a psychofarmakologie jsou
témata, která nejsou nutná pro frekventanty s medicínským vzděláním, jsou to témata na
poslední víkend, Ti, kteří tam nebudou, budou mít možnost prvního termínu zkoušky. Žádost
o lektorství všech ostatních.

 Informace o supervizi - dr. Halamová sděluje, že dle ní je supervize otevřená až se
rozpadá. Zájem o supervizi není značný.

 Nově

Na internetu vznikne u každého jména kalendář s konkrétními daty a zájemci by se

budou hlásit na určitý termín k určitému supervizorovi a budou mít nově přehled o tom, kolik
je už přihlášených na jejich daný termín. Žádost pro všechny zúčastněné, aby nahlásili
termíny, které by byli ochotní poskytnout pro supervizi SUR. Do poloviny listopadu poslat na
sur@sur.cz nabídky termínů pro supervizi.



VH hromada schvaluje a doporučuje SR a OR vytvořit doporučení pro sebezkušenostní část
výcviku , kde se nabízí v posledním roce výcviku frekventantům hlásit se na supervizi.
Podmínkou je: praxe,práce s klienty.



VH schválila pravidlo : 5 dní před termínem je nutné, aby byla platba na účtě.

 FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008
PŘÍJMY 2008

197 500,00

Služby

103 051,00

Mzdové náklady

131 000,00

Materiálové náklady

4 398,00

VÝDAJE CELKEM

238 449,00

Výsledek hospod.

- 40 361,00

ZŮSTATEK k 31.3.2007

69 974,00

ZŮSTATEK k 31.12.2008

85 558,78

ZŮSTATEK k 20.10.2009

160 300,00

Vyjádření k hospodaření – bez otázek a otazníků.

VH schvaluje zprávu o činnosti všemi hlasy – 15.

VH schvaluje finanční zprávu všemi hlasy – 15.

Zapsala : Mgr. Tereza Polesná

Schválil : Dr. Michael Chytrý

