
                                                                                  

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY SUR – 24. 5. 2014 

VH proběhla v rámci SURfování - Centrum Mariapoli Vinoř 23. - 24. 5. 2014 

Přítomni: Chytrý, Kalina, Rašková, Šturma, Krombholz, Těmínová, Libra, Jonášová, Popov, Maťová, 

Junová, Vyhnálek, Procházková, Pečená, Kučera, Koblicová, Lukány, Strnadlová, Pfeiffer, Bečvářová, 

Schorm, Pollák

1. Výroční zpráva o činnosti – Věra Rašková:

VÝROČNÍ  ZPRÁVA O ČINNOSTI  2013/2014 

 SR pracovala v tomto složení: 

           Rašková (předsedkyně), Kalina (1. místopředseda), Vyhnálek (2. místopředseda), 

           Šturma, Popov, Krombholz, Pečená

            Dozorčí rada – Chytrý           

 SR se scházela celý rok 1 x za měsíc 

 V současné době aktuální běh 5 výcvikových komunit:

            KUŠ (2009 – 2014) – 11 lektorů, SUR K 4 (2012 – 2017) – 7 lektorů, 

            KOV 5 (2011 – 2016) – 7 lektorů, KOV 6  (2012 – 2017) – 6 lektorů), 

            ARTE (2009 – 2014) – 8 lektorů, celkem nyní 39 členů komunitních týmů

 V přípravě nová komunita:

            KUŠ (2014 – 2019) – 11 lektorů (změna 1 dvojice)



                                                                                  

 Akreditace pro zdravotnictví i akreditace MŠMT – stále v platnosti, zdravotnictví do 2017, 

MŠMT – do 2019

 Akreditace MPSV – pracujeme na ní, schůzky na ministerstvu, tvorba materiálů

 Školička – teoretické vzdělávání (garant Kalina) – právě běží 4. cyklus, téměř 100 účastníků, 

připravujeme úpravy a novou koncepci (více vyučovat to co cvičíme)

 12. Psychoterapeutický ples – 14. 2. 2014 – ziskový + 10 000,- Kč (náklady cca 70 000,-)

             cca 250 hostů. Příští 13. bude v pátek 13. 2. 2015

 Na minulé VH bylo zvoleno Etické kolegium – Libra, Těmínová, Šolaja – připraven Návrh 

etických zásad výcvikového institutu SUR

 Nadále pracuje pracovní skupina pro SURfování – Drahota, Libra, Popov, Stiburek, Rašková – 

diskuse a tvorba podoby SURfování

 Prezentujeme výcvik SUR pravidelně – FOKUS, Filozofická fakulta Olomouc, FFUK Praha,  

hodně zájemců, při otevírání nové komunity bude cca polovina zájemců odmítnuta

 Pokračuje finanční správa hrobu Eduarda Urbana, proplácíme tyto náklady J. Šturmovi

 Vytvořena nová podoba webu SUR – více informací, přehled o všech aktuálních komunitách a 

složení jejich týmů, zveřejněn Seznam supervizorů SUR, aktuální informace ke Školičce i 

Supervizi, materiály o zakladatelích, pozvání na akce, videoukázka z posledního plesu a další

 Pokračujeme v komunikaci s nově vzniklou společností ČAP - Česká asociace pro 

psychoterapii. Několik členů SUR ve výboru ČAP (Stiburek, Zach, Rašková, Albrich), aktuální

informace přenášíme do SUR. Řada členů SUR byla přítomna na 2. Konferenci o budoucnosti 

české psychoterapie (Emauzy 23.4.2014). Návrh na vstup SUR jako institutu do ČAP.

Výroční zpráva o činnosti byla jednomyslně schválena



                                                                                  

2. Výroční zpráva o hospodaření – Michael Chytrý:

 

PŘÍJMY 2013 450 971,- Kč

Služby 176 020,- Kč

Mzdové náklady 193 176,- Kč

Materiálové náklady     6 501,- Kč

VÝDAJE CELKEM 375 697,- Kč

Výsledek hospod.   75 274,- Kč

 

Výroční zpráva o hospodaření byla jednomyslně schválena

3. Plán činnosti – Věra Rašková:

PLÁN ČINNOSTI  2014/2015 

 Pokračovat ve vzdělávacích a výcvikových aktivitách SUR           

 Vytvořit novou – více vyhovující – koncepci teoretického vzdělávání – Školička

 Připravovat transformaci SUR z občanského sdružení na Spolek. S tím bude spojena i změna 

stanov - na webu jsou zveřejněny současné stanovy, podívejte se – a uvítáme případné náměty, 

nápady 

 Pracovat na získání akreditace MPSV 

 Vytvořit Archiv SUR – seznam absolventů všech komunit dosud 

 Péče o hroby všech tří zakladatelů SUR

 Snaha více oživit i odkaz větve rubešovské, nabídka intenzivnější spolupráce se SUR



                                                                                  

 Připravujeme SUR klinicko-psychologický den: v pondělí 13. 10. 2014, 9.00 – 13.30 hodin, 

Lékařský dům. Téma: Výcvik v psychoterapii – zkušenost SURu. Zveme k aktivní účasti – 

podněty do konce června Věře Raškové

 Připravujeme další ročník plesu – 13. Ples psychoterapeutů – 13. 2. 2015, opět Praha 6, 

Masarykovy koleje. Prosím, zvěte kolegy, případně zašlete adresy, kam možno posílat 

pozvánky

 Plánujeme SUR konferenci v roce 2016 u příležitosti 100 let od narození Jaroslava Skály 

            a 15 let od úmrtí Eduarda Urbana, dvoudenní, pro absolventy i frekventanty SUR. 

            Náměty a návrhy, prosím, na SR SUR

 Další práce na Etickém kodexu, možná spolupráce s ostatními společnostmi, kde také tvoří 

tato pravidla – průnik pro psychoterapeutickou obec celkově

 V případě vstupu SUR do ČAP – nominace jednoho zástupce SUR do Grémia institutů ČAP

 Chceme živější web – vyzýváme k příspěvkům, aktuálním informacím z komunitního dění, 

poskytujte oznámení o psychoterapeutických akcích...(revize Seznamu supervizorů - 

zkoukněte)

Plán činnosti byl jednomyslně schválen

3. Hlasování o návrhu vstupu SURu jako Insitutu do nově vzniklé společnosti ČAP

pro institucionální členství SURu v ČAP se zároveň i nadále pokračující spoluprácí s ČPS 

pro  21 hlas

1 se zdržel hlasování.



                                                                                  

4. VOLBY DO SR SUR – Michael Chytrý:

Kandidátní listina: Jonášová, Kalina, Krombholz, Lukány, Pečená, Popov, Procházková, Rašková, 

Šturma, Vyhnálek 

Výsledky voleb: Věra Rašková 22 hlasy

Jana Procházková 18 hlasů

Kamil Kalina 16  hlasů

Jiří Krombholz 16  hlasů

Jano Lukány 16  hlasů

Marie Pečená 16  hlasů

Petr Popov 16  hlasů

Poděkování končícím členům SR SUR za jejich dosavadní činnost a současně přání úspěchu novým.

Děkujeme všem za jejich práci 

a těšíme se na další společné inspirativní časy!

Jménem SR SUR Věra Rašková, květen 2014


