Zápis
9. SURFOVÁNÍ

26. - 27. 5. 2017

Centrum Mariapoli Vinoř ( pro SUR týmy)

„SUR slaví padesátku“

Pátek 26. 5. 2017

Přítomni: Vlaďka Bečvářová, Jiří Drahota, Michael Chytrý, Alena Halamová, Hana Junová, Kamil
Kalina, Alena Koblicová, František Kučera, Martina Kukolová, Ján Lukány, Marie Pečená, Tereza
Polesná, Petr.Popov, Johan Pfeiffer, Jana Procházková, Lea Rathausová, Věra Rašková, Prokop
Remeš, Oswald Schorm, Helena Strnadlová, Naďa Šolaja, Jaroslav Šturma, Martina Těmínová, Mirek
Vyhnálek
Hosté: Jitka Vodňanská, Jiří Broža

Rituální zahájení – každý svůj klacík...naše společná kupa
* Už tradicí se stal společný rituální vstup (se svým klacíkem, za příjemné hudby) do našeho
jednacího prostoru – a to v pořadí podle roku vstupu do SURu. Letos jako první tvořila kruh Hana
Junová s rokem 1967......
* Následoval přípitek k padesátinám SURu – s přáním nejprve od vedoucích komunit a pak i od
ostatních přítomných

Kolečko
Podobně jako v našich komunitách jsem sdíleli co je kde nového, jak se kdo z nás má...

* Po kolečku byla správná chvíle na přání k osmdesátinám Hance Junové a vzájemné obdarování:
Hanku jsme potěšili kyticí a keramikou „s prvky psychogymnastiky“ a Hanka nám dopřála kulinářský
požitek v podobě tří dortů (jeden S druhý U a třetí R) a také radost z opravdu historických snímků
suráků (díky za tuto možnost a za skvělý komentář – muselo to stát spoustu času při přípravě!)
* a pak raut

Debata
*Sympózium – nekonané, proč, udělat za rok – ano či ne, kde, jak dlouhé, forma....
Podstatné výstupy:
Sympózium udělat, kratší – asi jednodenní; spojit se SURfováním za rok (pátek od rána Sympózium +
pátek večer a sobota celý den SURfování)
Téma Skupinová psychoterapie už netáhne, ale SUR ano
Více diskusní a méně přednáškové (forma čejenské konference)
Přitáhla by velká zahraniční hvězda? Nabídky na kontakty – Hana Junová – logoterapeut z Rakouska
(i finančně výhodné), Oswald Schorm – lidé z TA přes B. Čepickou
Součástí by mohlo být setkání komunit - frekventantů
Možná témata: Co SUR dělá s lidmi, Jak se SUR změnil, V čem reflektujeme dobu, Kde vidíme SUR
za 10 let, V čem je SUR silný, V čem je jeho silná stránka, Co může SUR nabídnout, Není SUR
přežitek, Jaká je motivace lidí vstupovat do skupin, Trend doby je sklon k většímu individualismu....
některá tato témata také přidat jako otázky do Ankety absolventům (také co a kde dělají...)
Zájemci o aktivní účast na přípravě sympózia – přípravná schůzka v úterý 13.6.2017 v 19.00
(u Michaela CH. - Korunní 61, Praha 2)
Následovalo přátelské noční debatování do pozdních hodin...

Sobota 27.6.2017
Rozcvička v rose a zalitá sluncem....

Valná hromada SUR
Výroční zpráva o činnosti + Výroční zpráva o hospodaření + Plán činnosti na příští období
– možno shlédnout na webu SUR
Všechny zprávy jednohlasně odhlasovány.

Volba Etické komise – jednohlasně odhlasováno stejné složení jako předchozí období – Naďa Šolaja,
Martina Richterová – Těmínová, Jiří Libra
Školička – proč velká skupina z cyklu 4 nedokončila; nutno aby s Kamilem zastřešoval ještě někdo;
další osoba i k Tereze? Jak dlouho (jak nejpozději) po ukončení teoretického vzdělávání mohou jít
frekventanti ke zkoušce?
Debata – My a SUR a současnost a budoucnost
Podstatné výstupy:
* Potřebujeme SUR omladit – získávat zájemce z komunit a z absolventů – musíme oslovovat my,
sami se ostýchají nabídnout
* SUR je dobrý základ – a to není málo. Je doba sběračů, také proto chodí po SURu do dalších výcviků
* Anketa absolventům – rozšířit o otázky (kde působí, jak využívají...) - Věra Rašková
* Více využívat hlasy frekventantů – co by chtěli (i na sympóziu), učíme co potřebují?
* Supervize – měla by být také zodpovědná jedna osoba za tento pilíř – nabízet i další formy
supervize. Ukončovací rituál – supervidovaná kasuistika, supervizní kolokvium? Úkol pro OR
* Školička – dotáhnout závěrečný rituál – na SURfování
* Označení Psychoterapeut – je to to co doba chce? Nechtějí frekventanti víc poradenství?
* Připojit ke stávajícím modulům část individuální pst? Jakou formou?
* Více propojovat ČIS + SUR – osobně na výcvicích ČISu představit SUR...
* Pokud bude schválena novela Zákona o sociálních službách, bylo by vhodné zajistit akreditaci
MPSV - Novela zajišťuje možnost práce psychoterapeuta v sociálních službách
* Podněty pro Etickou komisi – i o tom, co by se mohlo dít v komunitách, nedodržování Etického
kodexu atd. - Etika jako prevence nikoliv jako trest
* Kontakt na osoby, které pořádají výcvik pro zdravotní sestry. Bylo by vhodné s nimi spolupracovat
Hana Junová
* Příští VH za rok bude volební – pojďte do SR a OR, práce hodně, současný tým už značně znavený...
Impulsy ze závěrečného kolečka:
* Ocenění větší pospolitosti v SURu – dříve mezi komunitami vzdálenost a vzájemná neznalost,
napětí, nyní jsme si blíž, atmosféra otevřenosti, nekonfrontační
* Inspirací je hodně, ale byl by dobrý elán na dotahování nápadů do konce – to je velký úkol

* Nápad – sběr témat na začátku SURfování – podle toho vybrat do programu, více práce v malých
skupinách (dvojice, trojice), pak společně
* Zkrátit formální nutnosti – VH – Výroční zprávy - pouze přednést, bez možnosti k tomu diskutovat
* Ještě více debatovat o rozdílech mezi komunitami
* Více konstruktivní kritiky by bylo dobré
* Přílišná glorifikace zakladatelů (1 hlas)
* Vztahově příjemné (tady), ale málo výkonové – to je luxus („málo řízený brainstorming na úkor
vztahu“)
* Moc příjemné a dělné

Příští SURfování bude 1. - 2. 6. 2018,
místo upřesníme
pravděpodobně v návaznosti na Sympózium – sledujte www.sur.cz

A VŠEM VÁM DÍK ZA SPOLEČNÝ ČAS
A ATMOSFÉRU !

Červen 2017
Zapsala: Věra Rašková

a tady jeden dokument........
další budou brzy na www.sur.cz)

