Zápis ze schůze spolku
I.
Dne 13/3/2019 se uskutečnila schůze Českého Spolku Hypnoterapeutů (dále jen
"spolek") za účasti osob uvedených na připojené listině přítomných, svolaná dne
24/2/2019 svolavatelem Jakub Tenčl.
II.
Na programu jednání schůze byly tyto body:
a) úvodní slovo svolavatele,
b) soupis listiny přítomných,
c) vyhodnocení účetnictví,
d) problematika akreditace - shromáždění podkladů pro akreditační proces,
pravidla vyplnění dokumentace MŠMT, publikační činnost
e) zprovoznění Zelené linky za účelem členské a informační podpory
f) zprovoznění Prémiových SMS zpráv za účelem finanční podpory účasti na
podpůrných skupinách včetně možnosti dárcovské SMS zprávy
g) propagace ve veřejném prostoru: MHD, sociální sítě, tištěná média, on-line
kampaně, cílová skupina kampaně, motto Spolku
h) upřesnění kritérií pro nominaci na cenu „Hypnoterapeut roku“, shromažďování
nominovaných, termín výběru vítězů, forma vyhlášení, nákup ocenění, místo
předání ocenění
i)

plánování účasti na veletrzích a konferencích vč. zahraničních

j)

redakční rada plánovaného “newsletteru“

k) termíny podpůrných skupin a jejich tematický plán
III.
a) V úvodu schůze seznámil svolavatel přítomné s programem schůze.
c) Řídící výbor byl seznámen se zpracovaným daňovým přiznáním, který bude
v nejbližších dnech řádně podané.
d) Řídící výbor byl seznámen se záměrem jednání ohledně akreditačního
procesu, jeho rozsahem a případnou dokumentací. Členové řídícího výboru se

jednohlasně usnesli, že zajištění akreditace je primárním cílem Spolku, jehož
součástí je i publikační činnost.
e) Řídící výbor jednohlasně schválil zřízení bezplatné Zelené linky za účelem
zlepšení kontaktu s veřejností. Tato linka bude k dispozici široké veřejnosti jako
forma podpory.
f) Řídící výbor jednohlasně schválil zřízení Prémiových SMS zpráv za účelem
finanční podpory Spolku.
g) Řídící výbor jednohlasně schválil návrh plánu propagace Spolku. Bylo zvoleno
tzv. motto nejen k tomuto účelu.
h) Řídící výbor upřesnil kritéria nominace ceny “Hypnoterapeut roku“. Tyto kritéria
obsahují: publikační činnost v oboru hypnoterapie, veřejně prospěšná aktivita
pokud možno s využitím hypnoterapie, pozitivní zpětnou vazbu svých klientů
uvedenou nejméně na dvou platformách, sebevzdělávání v oboru hypnoterapie
za období pěti let, které je možné doložit získanými certifikáty nebo čestným
prohlášením nominovaného.
Zápis pořídil: ……………
Jakub Tenčl, Ph.D.
Ověřil: ……………
Mgr. Martin Jan Šverma
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