11. SURFOVÁNÍ

-

1. - 2. 6. 2018

- setkání lektorských výcvikových týmů a členů SUR
„SUR společně v novém“
aneb s novou SR a OR v nových podmínkách
Hotel Panská Zahrada, Anežky České 432, DOBŔICHOVICE

ZÁPIS z VH i ze SURfování

Valná hromada je usnášení schopná v počtu 27 lidí ze 42 členů.
Drahota, Vyhnálek, Koblicová – mandátová komise – všemi odsouhlaseno
Dopsáni další dva kandidující členové – Mgr. Kateřina Bauerová, Mgr. Jan Konopásek.
Michael Chytrý
Kamil Kalina
Krombholz Jiří
Libra Jiří
Popov Petr
Remeš Prokop
Richterová Těmínová Martina
Schorm Oswald
Šolaja Naďa
Šturma Jaroslav
Doplnění členové:
Konopásek Jan
Bauerová Kateřina
Voleno minimálně 5 členů správní rady

VH schválila navýšení individuálních členských příspěvků – 400,- na 600,- - schváleno
všemi 27 hlasy.
VH schválila navýšení příspěvků za přenesení akreditace – 300,- na 400,- - schváleno 25
hlasy, 2 se zdrželi hlasování.
VH schválila zprávu o hospodaření všemi 27 hlasy.



























SUR K-5 konec 2022
KUŠ konec 2019
KOV 2 komunity KOV 7 – konec 2020, KOV 8 – konec 2021
ARTE komunita
34 členů lektorských týmů
K 2.6.2018 – aktivní (42), přidružené (7), čestné členství (3)
Školička 5. cyklus – konec 2019
Supervize – rezerva, je potřeba systematizovat
Certifikace ČAP - jeden z certifikovaných Institutů v ČAP
2017- konec zdravotnické akreditace
2019 – konec akreditace MŠMT
MPSV – nedaří se zkontaktovat
do 2024 – akreditace ČAP
Spolupráce s ČPS – není jednoduchá
Psychoterapeutický ples – organizace dr. Rašková a dr. Krombholz zajišťuje tombolu –
dr. Rašková chce po kompletní organizaci 11 ročníků někomu předat, byla by ráda, aby
organizaci někdo převzal
Psychoterapeutická dílna – Ján Lukány – 1x za měsíc, prostor pro sdílení a různé
pohledy na práci s klienty
Kronika SURu – dr. Krombholz ve spolupráci s Petrem Popovem chystají
Adopce hrobu Eduarda Urbana – v procesu, zajišťuje dr. Šturma
Rodný list psychoterapie – Jánko Lukány – již vytvořen. Pozice psychoterapeut
vytvořena, ale není legislativně podpořena.
Konference ČIS – oslovili SUR, stal se spoluorganizátorem (dr. Rašková), zpětné vazby
byly velmi pozitivní
12.-14.10.2018 Mezinárodní konference integrativní psychoterapie v Praze, SUR bude
reprezentovat doc. Kalina, zajímavý program - pozvání
Noví členové – osloveno 11 absolventů = 8 nových členů
Aktualizace webu – Ján Lukány webmaster, technická podpora Václav Chytrý
SURfování – novinka slavnostní předávání certifikátů, vernisáž

Zpráva o Školičce – zkoušky 4.cyklus – 3. termín –aktuálně odzkoušeno 38 frekventantů, 42
přihlášených, 1 dělal zkoušku dvakrát, 3 frekventanti při posledním termínu zkoušku neudělali,
budou zkoušeni na podzim. Na začátku cyklu 100 frekventantů.

Školička 5. Cyklus – v polovině, znakem poloviny je sepsání psychoterapeutické kasuistiky –
odevzdáno 30 prací, 10 lidí zažádalo o posunutí. Seminář doplňující znalosti –asolvovali ve
většině všichni.
Zpráva o činnosti – schválena 27 přítomnými.
Plán činnosti 2018/2019



Pokračování ve výcvikových komunitách – první končí KUŠ 2019
Pokračování v teoretickém vzdělávání - otázkou zůstává souběh dvou teoretických
cyklů.
 Volby – na 3 roky, končí období revizora – Michael rezignoval, aby mohl kandidovat do
SR
 Ředitel SURu – vzhledem k finanční rozvaze to není, za stávající situace, realizovatelné.
Pokud by si na sebe ředitel uměl vydělat (granty, dotace) je to ke zvážení
 GDPR – 13.10.2018 seminář v Emauzích pod hlavičkou ČAP.
 Zajištění zdravotnické reakreditace – SUR Arte běží bez zdravotnické akreditace. Jsou
možné různé varianty, nejméně přijatelná je SUR bez zdravotnické akreditace.
 Dotažení NSP – pozice psychoterapeut – Jánko Lukány.
 Spolupráce s ČAP a ČPS. Rada Institutu, Unie vzdělavatelů. Kamil Kalina připravil dopis
pro ČPS – zatím bez reakce, rozbor legislativních souvislostí – Jánko.
 Vtažení mladých do SURu – oslovovat nadějné absolventy výcviků, přizvat je k aktivní
spolupráci
 Příprava SUR Postgraduál – Klub absolventů nebo Psychodynamické vzdělávání
 Archiv SURu – seznam všech asbsolventů všech komunit doposud
 Archiv prací absolventů Školičky
 Materiály začínajících a končících komunit
 17. Psychoterapeutický ples – 22.3.2019 – Připravit a realizovat další ročník? Větší účast
ČAP? PR pro SUR – možnost sehnání sponzorů, tombola
 Kronika SUR – dr. Krombholz
 WEB SUR – živější web, i dění v komunitách, aktulity, semináře
 7. konference ČAP – 11.-13.4.2019 Praha Emauzy
 Seminář certifikovaných Insitutů (ČAP) – 2.11.2018 Praha Emauzy
 SURfování – 31.5.-1.6.2019
Plán činnosti – schválen všemi 27 přítomnými.
Návrh na schválení navýšení počtu členů SR z 5 na 9 členů – zastoupení komunit,
zastoupení profesí, množství práce – odsouhlaseno, nikdo se nezdržel.

SPRÁVNÍ RADA:
Michael Chytrý – 26 hlasů
Oswald Schorm – 20 hlasů
Martina Těmínová, Jan Konopásek – 19 hlasů
Petr Popov – 18 hlasů
Prokop Remeš – 17 hlasů
Kamil Kalina – 13 hlasů
Odsouhlaseno všemi 27 hlasy.
ODBORNÁ RADA (VH navrhuje):
Naďa Šolaja – 13 hlasů
Jiří Libra – 12 hlasů
Mladí – Kateřina Bauerová
Odsouhlaseno všemi 27 hlasy.
Dozorčí rada – Mgr. Ján Lukány - odsouhlasen 26 hlasy, 1 se zdržel
Etické kolegium – PhDr. Jaroslav Šturma, MUDr. Jiří Krombholz, PhDr. František Kučera –
odsouhlaseno 24 hlasy, 3 se zdrželi hlasování.
Setkání SR + OR (staré i nové) 26.6.2018 v 18:30 v Korunní 61, Praha 2.
DISKUZE:
Dr. Pfeiffer – péče o duševně nemocné, reforma psychiatrické péče – na začátku byli lidi, kteří
absolvovali SUR – starost o ostatní, sociální péče je součást SURu. MZ – mění statuty
psychiatrických léčeben – vtažení neziskovek do svojí činnosti, otevření se veřejnosti, terénní
práce, komunitní práce, inkluzivní prostředí. Vznik nových míst – týmy, které budou pracovat
s duševně nemocnými –multidisciplinární týmy – sociální a zdravotní pracovníci budou pracovat
dohromady, což není obvyklé, jedinečný historický moment. Nemůže SUR v tomto ohledu
nabídnout vzdělání, ne v plném sebezkušenostním rozsahu? – zplnomocňování lidí, zdospělení
lidí, sebereflexe, seberozvojové výcviky, vzdělávání sociálních pracovníků a zdravotních sester
– vnesení humanity a tradice SURu. Vize je vytvoření mohutného systému komunitní péče –
mezi ambulancemi a lůžky. Proces, který poběží paralelně se snižováním počtu lůžek
v léčebnách. Financování bude od MPSV + do jednání vstupují i pojišťovny, takže i od MZ.
Začíná fungování zdravotních týmů s týmy z neziskovek – dobrodružné, ale obohacující. Centra
duševního zdraví – komplikace se zaměstnanci, nedostatek psychiatrů. Tradice vzdělávání
sester, na kterou by se dalo navázat.

Dr. Drahota – MZ nic nezpřísnilo, jednání s náměstkem Prymulou a vedoucí sekce vzdělávání.
MZ nemá nic společného s (AKP, Psychiatrická společnost, Psychoterapeutická společnost).
Jednání o tom, jak bude vymezená psychoterapie legislativně. Právníci ČAP a ČPS se sešli a
našli společnou řeč. AKP najala právníka, s jehož stanoviskem obeslala MZ a ŽÚ, aby provedli
kontrolu živnostenských listů v souvislostí s poskytováním psychoterapie. Jedna z věcí, kterou
ČAP dělá, zkusit definovat psychoterapii v rámci živnostenského zákona. Děj v Evropě – 10-11
zemí, kde existuje zákon o psychoterapii, přijede Evropský sekretář EAP, aby moderoval situaci
v ČR, v září schůzka všech zúčastněných (ČAP, ČPS, adiktologové, neziskovky). Cílem všech
aktivit je, aby bylo poskytováno kvalitní vzdělávání a kontinuita v psychoterapii. Časem bude
nutné, aby psychoterapeuti byli sdruženi v rámci nějakého institutu. Pokud by měl ŽL musel by
být sdružen v nějakém institutu, byla by to vázaná činnost. Na MPSV je návrh zákona, který
vymezuje pozici psychoterapeuta. ČAP vytvořila vzdělávání pro Instituty, kteří chtějí dosáhnout
na zdravotnickou akreditaci. Konec 2018 by se mohla otevřít nová cesta pro akreditace, které
nebudou podmiňovat akreditaci 50% zastoupením zdravotníků mezi frekventanty.
Mgr. Lukány – NSP – povolání psychoterapie – po 2,5 letech práce vytvořena tipová karta
psychoterapeut. Z jednání vyplývá, že požadavek výcviku je výhodný, ne nutný. Rozpor mezi
MZ a ČPS – MZ neví, ČPS nemá oporu v zákoně, ale chce pozici psychoterapeuta pouze pod
zdravotnictvím. Jánko je v kontaktu se zodpovědnými osobami z MPSV, kde aktuálně hledají lidi,
kteří se tomu budou věnovat, na čas pozastaveno. Veškeré dostupné informace na stránkách
nsp.cz. Musí být shoda mezi poskytovateli vzdělávání v psychoterapii (Unie vzdělavatelů).
GDPR – doplňuje z. č. 101 o ochraně osobních údajů. Pokud někdo postupoval podle zákona č.
101, nemusí se GDPR bát. GDPR míří především na nadnárodní korporace, které obchodují
s osobními údaji uživatelů jejich služeb. GDPR rozšiřuje to, co je osobní údaj. Ochraňuje nové
typy osobních údajů, zpřísňuje pohled na to, co je osobní údaj. Obecné nařízení – neexistuje
návod, který bude paušální. Řada profesí se musí přizpůsobit individuálně. Společné je to, že
bychom se měli naučit pojmy – subjekt údajů –my všichni, správce osobnjích údajů – fyzická
nebo právnická osoba, ten, kdo za všechno zodpovídá v případě kontroly či problémů, musí mít
přehled zásad ochrany soobních údajů, zpracovatel osobních údajů – zpracovává subjekty
údajů na základě pokynů správce. Pokud jsem zpracovatel osobních údajů, musím vědět, co a
jak zpracovávám, jak nakládám s osobními údaji a o tomto informovat klienty – souhlas se
zpracováním osobních údajů. Informace o nakládání s osobními údaji umístěné na webu,
v papírové podobě, vztah terapeut a klient – výměna informačních povinností. Osobní údaje – 2
informace, na základě kterých lze osobu identifikovat. Incident – povinnost pro případ úniku
osobních údajů správcem – hlásit na ÚOOÚ např. ztrátu počítače. Umět odpovědět na to, jaké
údaje sbírám, za jakým účelem, jestli byl poskytnut souhlas. Velké organizace – pověřenec –
někdo, kdo pomůže s interpretací zákona, povinnost mít pověřence má povinnost každá větší
firma. Není specifikováno, jak velká firma už tuto povinnost má. Terapeuti na IČO – není
povinnost stanovovat pověřence, ale je nutné ochraňovat citlivé osobní údaje.
Souhlasy – nemusí vždycky klient dávat souhlas, protože přichází sám o sobě a počítá s tím, že
bude o sobě mluvit. Souhlas je nutný v případě, že budu posílat nějaké marketingové souhlasy.
Není to aktivní klient. Právo být zapomenut.

Témata navržená k diskusi – příští SURfování nebo dříve:
Vize SURu
GDPR + SUR
Jak to v komunitách děláme
Spiritualita v SURu
Rodinné stříbro SURu
Co už nepotřebujeme (se vší úctou)
Požadavky na výcvikových
Jaké směry jsou v SURu
Kam s dětmi na výcvikách
SUR a psychosomatika
Psychoterapie mimo zdravotnictví
NSP
SUR a nebýt v bublinách

Zapsala: Mgr. Tereza Polesná

25.6.2018

