Činnost Asociace forenzních psychologů za rok 2018
Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí členové,
rádi bychom zrekapitulovali další uplynulý rok, který má asociace za sebou.
Počet řádných členů Asociace forenzních psychologů Čech, Moravy a Slezska, z. s. čítal
ke konci roku 2018 celkem 106 psychologů.
V roce 2018 Asociace forenzních psychologů uspořádala 2 vzdělávací akce.
První akcí tohoto roku pořádanou Asociací forenzních psychologů byl II. Forenzněpsychologický den konaný 12. dubna 2018 ve spolupráci s katedrou psychologie FF UK a
Ministerstvem vnitra České republiky v prostorách Modré posluchárny Univerzity Karlovi.
Kapacita semináře byla plně využita 82 účastníky jak z řad členů asociace, tak z řad mnoha
jiných odborníků či studentů. Zahájení se ujali PhDr. Václav Jiřička, Ph.D. (výkonný
prezident AFP) a doc. Ilona Gillernová, CSc. (vedoucí katedry psychologie FF UK). Prvním
příspěvkem Good lives model od Stevena Feelgooda, MPsych. ředitele sociálně-terapeutické
oddělení ve věznici v Brandenburgu. Po obědové pauze následoval příspěvek MUDr. Marka
Páva, Ph.D., primáře všeobecného příjmového oddělení a náměstka ředitele PN Bohnice pro
lékařskou péči – Reforma psychiatrické péče a Forenzní multidisciplinární tým. A posledním
příspěvkem byl Targeted Rehabilitation: A Criminological and Psychological Approach to
Reducing Recidivism Using Personality Traits to Achieve Treatment Efficacy od Michael
Montalta, MCrim, Psych., kriminologa z RMIT University v Melbourne.
Druhou akcí byl Kazuisticko-supervizní seminář konaný v 16. října na Novém světě
k životnímu jubileu PhDr. Karla Netíka. Semináře se účastnilo 7 posluchačů. Diskuzi
moderovala PhDr. ŠtěpánkaTůmová, která informovala o novinkách v připravovaném novém
soudně znaleckém zákoně. Účastníci byly vyzváni, aby si přinesli své kazuistiky, které byly na
semináři probírány. Ačkoliv byl seminář velmi komorní, účastníci měli možnost dopodrobna
probrat a konzultovat své kazuistiky.

Asociace forenzních psychologů má naplánováno několik akcí v nastávajícím roce 2019.
Jako nejbližší a nejzajímavější událost pro rok 2018 z hlediska setkání forenzních
psychologů považujeme III. Forenzně psychologický den konaný 23. 5. 2019 v prostorách
Skautského institutu na Staroměstském náměstí.
Dále plánujeme další Kazuisticko-supervizní seminář na podzim nebo Kurz forenzní
psychologie pro soudní znalce a uchazeče o jmenování znalcem v zimních měsících.
V neposlední řadě je důležité zmínit že v Asociaci forenzních psychologů došlo k několika
změnám.
V loňském roce, konkrétně 12.4, 2018 proběhlo členské hlasování o změně stanov.
Vzhledem k nízkému počtu členů nemohly být stanovy odhlasovány na místě a hlasování
proběhlo, dle stávajících stanov korespondenčně. Výsledky hlasování zpracujeme a v nejbližší
době odevzdáme ke změně na rejstříkovém soudu.
Dále bychom Vám rádi předložili základní údaje o hospodaření AFP v roce 2018,
tj. za období 1. 1. – 31. 12. 2018.

Rok 2018

Kč

zůstatek k 1. 1. 2018

107 957, 20

Příjmy

23 100,22

Výdaje

30 956,67

Hospodářský výsledek za rok 2018
CELKOVÝ zůstatek k 31. 12. 2018

-

7856,45
100 100, 75

Během roku 2018 jsme dostali několik dotazů ze strany veřejnosti, na které jsme
průběžně odpovídali.
Pokud máte jakékoliv podněty, zkušenosti nebo připomínky k asociací řešeným tématům,
náměty na další otázky, kterými by se měla zabývat, případně návrhy na zaměření asociací
pořádaných odborných akcí, neváhejte nás prosím kontaktovat. Rádi Vás přizveme k odborné
diskuzi. Pro aktuální informace prosím sledujte naše webové stránky: www.afp.wz.cz a
facebookový profil Asociace forenzních psychologů (https://www.facebook.com/afpcms/).
Pokud budete mít k dispozici pozvánku na zajímavou přednášku, seminář nebo kurz, rádi Vám
ji zde po dohodě zdarma zveřejníme. Členům AFP, kteří mají chuť přednášet, nadále nabízíme
zajištění prostor a odborných posluchačů.
Závěrem bychom Vám chtěli poděkovat za Vaše členství i projevovanou přízeň.
Těšíme se na další spolupráci v roce 2019.
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