Členské shromáždění ASuPP - zápis
Organizace: Asociace supervizorů pomáhajících profesí, z.s.
Sídlo: Fr.Křížka 14, Praha 7
Místo a doba konání: Fr.Křížka 14, Praha 7; 27. 11. 2018 17:00 – 19:00
Přítomní členové: PhDr.Jiří Tošner, PhDr. Ivana Veltrubská, Mgr. Bohuslava Kalousková,
Mgr. Jaroslova Chaloupková, Mgr.Petra Priknerová, MUDr.Karel Saur, Mgr. Kateřina
Kahanová, Mgr.Andrea Hanzlová, Mgr. et Mgr. Petra Konečná
Návštěva: Mgr.Eliška Rothová – jednohlasně odsouhlaseno, že může být přítomna

Zapsala: Mgr. Petra Priknerová
Ověřila: Mgr. Bohumila Kalousková

ÚKOLY ZA MINULÉ OBDOBÍ
● Označení pošt. schránky/sídla – splněno
● Převedení občanského sdružení na zapsaný spolek – splněno
● Převedení sídla do Prahy – splněno
● Převedení účtu – neproběhlo, odloží se do konce projektu Vysočina (jaro 2020)
● Vedení účtu – disponentem B. Kalousková; dispoziční práva se rozšíří o K.
Saura a M. Přibylovou
PŘÍSPĚVKY
● Za rok 2018 – návrh 400,- - jednohlasně odsouhlaseno
● Za rok 2019 – návrh na 500,- - jednohlasně odsouhlaseno
● do konce roku 2019 – zaplatit 500,● Příspěvky za rok 2017 uhrazeny, pouze jediný dlužník
● K. Saur – rozešle výzvu k zaplacení příspěvků za rok 2018 + výzvu dlužníkovi
INFORMACE
Konference supervize
3.-5.10.2019 Leč nad Sázavou – téma: osobnost supervizora
● Příspěvek na konferenci za ASUP – I. Veltrubská, B. Kalousková
Virtuální kancelář
● K. Saur – hledání vhodného technického řešení (google suite pro neziskovky
aj.)
Projekt – Kraj Vysočina – veřejná zakázka
● ASUPP se účastní – 7 supervizorů
● Projekt do jara 2020
● Bude končit velkou konferencí
SUPERVIZNÍ DÍLNY
● B. Kalousková připraví informace o průběhu dílen za rok 2018
● V roce 2019 – změna v platbách – návrh na změnu pravidel – platit na účet
v předstihu atd. – připraví Výbor
● Témata na dílny na rok 2019 – Výbor připraví plán na rok 2019
● P. Priknerová si převezme dílny
● Vylepšit osvědčení – grafické řešení K.Saur + A. Hanzlová
● Budeme psát info zprávy a fotky z dílen

SUPERVIZE SUPERVIZÍ
● Začneme se supervizemi supervizí – zatím pro naše členy – doděláme
organizačně provozně na Výboru

ETICKÝ KODEX
K. Saur připravil náš Etický kodex
Posbírány náměty ke změnám a zapracování
K. Saur zpracované pošle členům ASUP a odhlasuje se per rollam
Zapracovat kam se obracet při stížnostech do Etického kodexu

●
●
●
●

NÁPADY, ÚKOLY NA PŘÍŠTÍ OBDOBÍ
● Udělat akreditovaný kurz u MPSV – Úvod do supervize – J. Chaloupková
(jarní termín akreditace)
● Pojistit se na škodu? – nebudeme se pojišťovat
● Termín členského shromáždění na rok 2019: 16.4.2019 (od 17,00) – K.Saur
pošle pozvánky
● Propagace jiných organizací na našem webu – ať je to reciproční –
(TUDYTAM - B. Kalousková domluví)
● Propagační materiály: Letáky a vizitky – udělat nové – K.Saur + A. Hanzlová
● Facebook – lajknout – všichni ☺
● Newsletter – skvělý nápad, ale nikdo nechce psát články
GDPR A NOVÉ PŘIHLÁŠKY
● K.Saur má připravenou směrnici, dovypracuje a pošle Výboru a posléze se
rozešle všem členům
ROZŠÍŘENÍ O NOVÉ ČLENY ASUP
● V roce 2018 přijato 5 nových členů
● Opakovaně diskutovány možnosti stratifikace členství (členství pro
frekventanty výcviků atp.)
● Shromáždění se vyslovilo pro zachování striktních podmínek a jednotnosti
členství a zároveň budování on-line komunity zájemců o spv
● Parametry a vztah komunity k ASuPP bude připraven do dalšího shromáždění
KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ
● aktualizace kritérií a podmínek pro přijetí do ASuPP – Výbor připraví do
jara
PROSTORY
● Idea sdílených kancelářských prostory do budoucna

