HRVATSKA PSIHOLOŠKA KOMORA

IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2012. GODINU

U Zagrebu, 07. ožujka 2013. godine

IZVJEŠTAJ O RADU 2012.

Str. 1

SADRŽAJ
Stranica
I. Uvod …………………………………………………………………………..........................................

II. Rad Skupštine Hrvatske psihološke komore ..........................................................

III. Rad Upravnog odbora Hrvatske psihološke komore ............................................

IV. Rad Etičkog odbora Komore ..................................................................................

V. Rad Stručnih povjerenstava Komore .....................................................................

VI. Rad Stručnih razreda Komore ................................................................................

VII. Rad Tajništva Hrvatske psihološke komore …………………………………………………………

IZVJEŠTAJ O RADU 2012.

Str. 2

I.

UVOD

Izvješće o radu Hrvatske psihološke komore za 2012. godinu sastoji se od osam poglavlja i u njemu
se nalazi prikaz rada Skupštine, Upravnog odbora, Etičkog odbora, stručnih povjerenstava, stručnih
razreda te Tajništva Komore, kao i osvrt na točke iz Plana rada Komore za 2012. godinu.
Godinu o kojoj izvještavamo obilježili su izbori za članove Upravnog, Nadzornog i Etičkog odbora, te
Sudova časti I. i II. stupnja, preseljenje tajništva Komore u nove prostorije, te izmjene Statuta Hrvatske
psihološke komore.
U izradi ovog Izvještaja sudjelovali su članovi Upravnog odbora i predsjednici povjerenstava i
stručnih razreda Komore, kao i tajnik Komore, na čemu im se najsrdačnije zahvaljujem.
Hrvoje Gligora
predsjednik Hrvatske psihološke komore

II. RAD SKUPŠTINE HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE
S obzirom da se prema Čl. 13. Statuta Hrvatske psihološke komore Skupština sastaje najmanje dva
puta godišnje, te da je na 16. sjednici Skupštine zaključeno kako se druga sjednica Skupštine u godini
održava za vrijeme godišnjih konferencija psihologa, u 2012. godini održane su 20. sjednica dana 24.
ožujka 2012. godine u Poliklinici za zaštitu djece Grada Zagreba u Zagrebu, i 21. sjednica tijekom 20.
godišnje konferencije hrvatskih psihologa, dana 09. studenog 2012. godine u Hotelu Dubrovnik Palace u
Dubrovniku.
Na 20. redovitoj sjednici Skupštine, raspravljeni su i usvojeni:
-

Izvještaj Nadzornog odbora
Izvještaj o radu za 2011. godinu;
Financijsko izvješće za 2011. godinu;
Odluka o visini članarine za 2012. godinu;
Plan rada za 2012. godinu i
Financijski plan za 2012. godinu,
te su izabrani članovi Upravnog, Nadzornog i Etičkog odbora, te Sudova časti I. i II. stupnja, svi za
mandatno razdoblje od 2012. do 2016. godine. Izabrani su:
o u Upravni odbor: Andreja Bogdan, Ingrid Cippico i Sanja Mršić Husar;
o u Nadzorni odbor: Daniel Antunović, Gorana Hitrec, Gordana Kuterovac Jagodić,
Margareta Mesić i Martina Ožanić Jukić;
o u Etički odbor: Jadranka Čačić Masnjak, Jasminka Despot Lučanin, Marina Grubić, Vesna
Ivasović i Mirjana Pernar;
o u Sud časti I. stupnja: Andreja Brajša Žganec, Ljiljana Kaliterna Lipovčan, Jelena
Mustapić, Ida Šintić Verem i Amir Zulić;
o te u Sud časti II. stupnja: Valerija Hauptfeld, Biserka Jakšić, Damir Lučanin, Dalibor Mesić
i Daria Vuger Kovačić.

Na 21. sjednici Skupštine je:
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-

dodijeljena Nagrada Snježana Biga-Friganović Andreji Brajši-Žganec;
dodijeljene Zahvalnice Hrvatske pihološke komore Valeriji Hauptfeld i Ljubomiru Kačiću;
dan pregled aktivnosti u radu Komore za razdoblje od 01.01.2012. do 31.10.2012. godine;
uručena prva priznanja statusa klinički psiholog;
raspravljene i usvojene izmjene Statuta Komore;
raspravljene i usvojene izmjene Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku stručnog
usavršavanja i prijavi stručnog skupa za usavršavanje psihologa.

III. RAD UPRAVNOG ODBORA HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE
Upravni odbor je do ožujka 2012. godine, djelovao u sastavu:
-

Hrvoje Gligora (predsjednik, u prvom mandatu, mandatno razdoblje od 2009.-2013. godine),
Predrag Zarevski (zamjenik predsjednika, drugi mandat, mandatno razdoblje 2009.-2013.
godine),
Marina Štimac (predstavnik osnivača, resornog ministarstva, u drugom mandatu, mandatno
razdoblje 2008.-2012. godine),
Josip Lopižić (predstavnik osnivača, Hrvatskog psihološkog društva, u prvom mandatu,
mandatno razdoblje 2009.-2013. ),
Andreja Bogdan (prvi mandat, mandatno razdoblje 2008.-2012. godine),
Gordan Bošković (prvi mandat, mandatno razdoblje 2008.-2012. godine),
Andreja Brajša-Žganec (prvi mandat, mandatno razdoblje 2008.-2012. godine),
Ingrid Cippico (prvi mandat, mandatno razdoblje 2008.-2012. godine),
Valerija Hauptfeld (drugi mandat, mandatno razdoblje 2008.-2012. godine),
Damir Lučanin (prvi mandat, mandatno razdoblje 2008.-2012. godine) i
Sanja Mršić-Husar (prvi mandat, mandatno razdoblje 2008.-2012. godine).

Nakon što je u listopadu 2011. godine izmijenjen Statut Hrvatske psihološke komore, prema kojem
Upravni odbor ima ukupno 7 članova (predsjednik, zamjenik predsjednika, dva predstavnika osnivača
/Hrvatsko psihološko društvo i nadležno ministarstvo/, te tri izravno birana člana kojeg biraju članovi
Skupštine), te nakon održanih izbora na 20. sjednici Skupštine Komore, sastav Upravnog odbora je
sljedeći:
-

Hrvoje Gligora (predsjednik, u prvom mandatu, mandatno razdoblje od 2009.-2013. godine),
Predrag Zarevski (zamjenik predsjednika, drugi mandat, mandatno razdoblje 2009.-2013.
godine),
Marina Štimac (predstavnik osnivača, resornog ministarstva, u drugom mandatu, mandatno
razdoblje 2008.-2012. godine),
Josip Lopižić (predstavnik osnivača, Hrvatskog psihološkog društva, u prvom mandatu,
mandatno razdoblje 2009.-2013. ),
Andreja Bogdan (drugi mandat, mandatno razdoblje 2012.-2016. godine),
Ingrid Cippico (drugi mandat, mandatno razdoblje 2012.-2016. godine), i
Sanja Mršić-Husar (drugi mandat, mandatno razdoblje 2012.-2016. godine).

Tijekom 2012. godine, održane su dvije redovite sjednice Upravnog odbora i jedna elektronskim putem u
starom sazivu i deset sjednica (od kojih dvije elektronskim putem) u novom sazivu Upravnog odbora, s
izdvojenim zaključcima:
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STARI SAZIV UO:
54. sjednica, održana 20.01.2012.:
- pokrenute aktivnosti za dobivanje nadležnog ministarstva (s obzirom da se Ministarstvo zdravstva i
socijalne skrbi rasformiralo u dva zasebna ministarstva;
- pokrenute aktivnosti prema Agenciji za strukovno obrazovanje odraslih, radi definiranja sadržaja koje
trebaju predavati psiholozi u srednjim strukovnim školama;
- pokrenute aktivnosti prema Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta radi izmjene Pravilnika o
procjeni psihofizičkog stanja djeteta prilikom upisa djeteta u školu;

55. sjednica, održana elektronskim putem 23. veljače 2012. godine:
- raspisani dodatni izbori za Sud časti I. stupnja.

56. sjednica, održana 07. ožujka 2012. godine:
- raspravljeno izvješće o radu te financijsko izvješće za 2011. godinu, te plan rada i financijski plan za
2012. godinu, izvršene pripreme za 20. sjednicu Skupštine.

NOVI SAZIV UOHPK:
01. sjednica, održana 13. travnja 2012. godine:
- raspisan natječaj za radno mjesto administratora u Tajništvu Komore;
- formirana Povjerenstva: za osnovne dopusnice, psihodijagnostička sredstva, psihoterapiju i za stručno
usavršavanje;
- donesene odluke o visini naknada za obavljanje funkcija u Komori za 2012. godinu:
-

-

za predsjednika Komore utvrđuje se naknada u iznosu od 4.000,00 kuna mjesečno,
za zamjenika predsjednika Komore utvrđuje se naknada u iznosu od 2.000,00 kuna
mjesečno,
za člana Upravnog odbora Komore utvrđuje se naknada u iznosu od 900,00 kuna mjesečno,
a Josipu Lopižiću 1.070,00 kn, ukoliko prisustvuje sjednici Upravnog odbora, odnosno 900,00
kn ukoliko ne prisustvuje ili u tom mjesecu nema sjednice.
članovima Stručnih razreda Komore naknade će se određivati po odrađenom poslu
članovima Nadzornog odbora utvrđuje se fiksna naknada od 1000 kn godišnje
članovima Etičkog odbora utvrđuje se naknada od 200 kn po sastanku
predsjednici Etičkog odbora utvrđuje se naknada od 400 kn po sastanku
članovima Sudova časti naknada će se utvrditi naknadno
članovima povjerenstava Komore utvrđuje se naknada od 100 kn po sastanku

IZVJEŠTAJ O RADU 2012.

Str. 5

-

članovima Povjerenstva za uvid utvrđuje se naknada od 200 kn po obavljenom uvidu u
prostor za obavljanje privatne prakse
povjerenstvačlanicama Izbornog povjerenstva utvrđuje se jednokratna naknada u iznosu od
1000,00 kuna netto
članovima Ispitnog povjerenstva u iznosu od 50,00 kn po kandidatu za svakog člana.

- donesena odluka o putnim troškovima:
-

utvrđuje se naknada putnih troškova za sastanke tijela Komore, povjerenstava i stručnih razreda
u iznosu od dvije jednosmjerne autobusne karte,
Josipu Lopižiću odobrava se plaćanje najpovoljnije avio-karte za dolaske na sjednice Upravnog
odbora Komore,
utvrđuje se naknada kilometraže prijeđene u službene svrhe kod korištenja privatnog
automobila u službene svrhe, u iznosu od 2,00 kn po prijeđenom kilometru,
članovima tijela koja primaju naknadu dnevnice se ne isplaćuju, ali se priznaju računi za hranu,
cestarinu i ostali dogovoreni troškovi.

02. sjednica, održana 24. svibnja 2012. godine;
- raspravljen dopis Ministarstvu zdravlja, vezan uz priznavanje statusa psihologa u zdravstvenom
sustavu;
- donijeta odluka o raskidu Ugovora s Gradom Zagrebom za zakup poslovnog prostora u Drniškoj 20, i
iznajmlivanju poslovnog prostora na Iblerovom trgu.
- obavljeni razgovori s kandidatima za radno mjesto administratora, izabrana Maja Lugar.

03. sjednica, održana 15. lipnja 2012. godine:
- raspravljano stanje članstva i povjerenstava,
- donesena odluka o stručnom ispitu za posebne dopusnice iz medicine rada te odluka o provođenju
ispita za provjeru stručnosti;
- raspravljeni Standardi rada sportskih psihologa;
- pokrenuta rasprava o prijedlogu Zakona o medicinskoj oplodnji, te Pravilnika o utvrđivanju zdravstvene
sposobnosti zrakoplovnog osoblja.

04. sjednica, održana 13. srpnja 2012. godine:
- uključenost Komore u izradu primjedbi na Nacrt Nacionalne strategije zdravstva 2012.-2020. godine;
- raspravljeni Standardi rada sportskih psihologa;
- imenovan novi sastav Povjerenstva za stručno usavršavanje.
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05. sjednica, održana 07. rujna 2012. godine:
- informacija o dopisu Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta vezano uz Građanski i zdravstveni
odgoj;
- raspravljene primjedbe na nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i
naobrazbi;
- raspravljene primjedbe na nacrt Smjernica za zdravstvene preglede zaposlenih;
- usvojen je tekst Standarda rada psihologa u predškolskim ustanovama;
- planirane aktivnosti Komore na 20. godišnjoj konferenciji hrvatskih psihologa u Dubrovniku.

06. sjednica, održana 27. rujna 2012. godine:
- raspravljeni Standardi rada psihološke djelatnosti u području psihologije sporta

07. sjednica, održana 12. listopada 2012. godine:
- definirane su aktivnosti Komore na 20. godišnjoj konferenciji hrvatskih psihologa u Dubrovniku.

08. sjednica, održana elektronskim putem 30. studenog 2012. godine:
- formirano Izborno povjerenstvo i raspisani izbori za predsjednika Komore.

09. sjednica, održana elektronskim putem 05. prosinca 2012. godine:
- imenovani članovi Ispitnog povjerenstva za Zagreb.

10. sjednica, održana 14. prosinca 2012. godine:
- osnovana Radna skupina za izradu prijedloga Smjernica za psihološke preglede u sklopu preventivnih
prethodnih i periodičkih zdravstvenih pregleda zaposlenika na mjestima s posebnim uvjetima rada;
- pokrenuta rasprava o oglašavanju na web stranicama Komore.
Osim toga, održane su i sljedeće aktivnosti:
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26.1.2012. održan sastanak s ravnateljem Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Ivanom Šutalom vezano uz sprecifičnosti položaja psihologije u obrazovanju za strukovna zanimanja,
izradi standarda kvalifikacija i zanimanja te razvoju strukovnih kurikuluma;
26.1.2012. i 6.2.2012. održani sastanci s predstavnicima Ministarstva zdravlja vezano uz status psihologa
u zdravstvenom sustavu, te uz uz postupak određivanja ministarstva nadležnog za Komoru;
11. 4. 2012. održan sastanak s ministrom Jovanovićem ,MZOS, vezano uz izmjenu Pravilnika o postupku
utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnog povjerenstva (NN 55/2011) u dijelu
koji se odnosi na sastav Stručnog povjerenstva;
28.5.2012. sastanak Stručnog razreda za psihologiju sporta i Stručne sekcije za psihologiju sporta HPD s
predstavnicima Hrvatskog olimpijskog odbora na kojem je prezentiran je ustroj rada i aktivnosti krovnih
tijela psihološke struke u Hrvatskoj, aktivnosti sportskih psihologa i mogućnosti psihološke pripreme
sportaša, te su izloženi prijedlozi suradnje koji uključuju definiranje suradnje HOO sa HPK i HPD (ugovori
o suradnji, uspostavljanje fonda za psihološku priprema sportaša isl.), angažiranje sportskih psihologa u
skladu s pravilima i standardima psihološke struke te uspostavljanje Komisije za psihološku pripremu
sportaša unutar HOO-a;
28.6.2012. na tečaju Mediji i zdravlje u Grožnjanu predstavljen je Nacrt nacionalne strategije zdravstva
za razdoblje od 2012. do 2020. godine, a na kojem su sudjelovali i predstavnici HPK;
19.7. 2012. strane HPK Ministarstvu zdravlja upućene primjedbe Nacrt nacionalne strategije zdravstva za
razdoblje od 2012. do 2020. godine;
20.7.2012. Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta upućen prijedlog vezan uz uvođenje Građanskog i
zdravstvenog odgoja u osnovne i srednje škole;
7.9.2012. Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta upućen prijedlog izmjena i dopuna Nacrta
prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi;
7.9.2012. Hrvatskom društvu za medicinu rada HLZ upućene primjedbe na nacrt Smjernica za
zdravstvene preglede zaposlenih;
7.9.2012. održan sastanak s potpredsjednicom Vlade i ministricom socijalne politike i mladih Milankom
Opačić vezano uz položaj i ulogu psihologa u kontekstu reforme sustava socijalne skrbi, te je dogovorena
buduća suradnja;
23.10.2012. održan sastanak s ravnateljicom Zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu Marijom
Zavalić vezano psihološke preglede u okviru prethodnih i periodičkih pregleda radnika na poslovima s
posebnim uvjetima rada
26.10.2012. održan Interdisciplinarni stručni skup Psihološki pregledi u sklopu preventivnih prethodnih i
periodičkih zdravstvenih pregleda zaposlenika na mjestima s posebnim uvjetima rada;
14.12.2012. osnovana Radna skupine za izradu prijedloga Smjernica za psihološke preglede u sklopu
preventivnih prethodnih i periodičkih zdravstvenih pregleda zaposlenika na mjestima s posebnim
uvjetima rada, u sastavu: Barica Urh, Anđelko Botica, Danijela Bučević, Ingrid Cippico, Mehmed
Dautović, Roberta Krizmanić, Tatjana Vuk Tomljenović i Zdeslava Udovičić;
IZVJEŠTAJ O RADU 2012.

Str. 8

17.12.2012. održan sastanak s ministrom zdravlja vezano uz status psihologa u zdravstvenom sustavu.
DONESENI AKTI
Standardi rada psihologa u predškolskim ustanovama – 7.9.2012.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja i
prijavi stručnog skupa za usavršavanje psihologa – 9.11.2012.
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Komore – 9.11.2012. (stupanje na snagu nakon što dobiju
suglasnost nadležnog ministarstva)
IV. RAD ETIČKOG ODBORA HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE
- izvjestila predsjednica Etičkog odbora Hrvatske psihološke komore Marina Grubić
Etički odbor je tijekom 2012. godine održao tri sjednice. U prvoj sjednici su razmatrana tri predmeta od
kojih je jedan upućen Razredu za socijalnu psihologiju. Kako je to bila posljednja sjednica u mandatu
prethodne predsjednice Odbora Andreje Brajša-Žganec, zahvalila se članovima na suradnji.
Druga i treća sjednica su održane u novom sastavu Etičkog odbora koju čine članovi Jadranka Čačić
Masnjak, Jasminka Despot Lučanim, Vesna Ivasović, Mirjana Pernar i Marina Grubić. Na drugoj sjednici je
odlučeno je da funkciju predsjednice u novom mandatu vrši Marina Grubić.
Na sjednicama je razmatrano 6 predmeta. Osim čanova Odbora trećoj sjedinici je nazočio i pravnik
Hrvatske psihološke komore Berislav Živković.
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V. RAD STRUČNIH POVJERENSTVA HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE
- izvjestili predsjednici i predsjednice Povjerenstava
1. POVJERENSTVO ZA PRIVATNU PRAKSU
1. U 2012. godini Povjerenstvo je održalo ukupno dvije sjednice.
• Na prvoj sjednici, održanoj 30.05.2012. u prostorim aHPK, Povjerenstvo je saslušalo kolege
privatnike Tatjanu Sever i Mehmeda Dautovića. Kolege su tražili pomoć Komore u postizanju
cilja jednakog valoriziranja njihovih stručnih nalaza od strane institucija u zdravstvenom
sustavu RH. Povjerenstvo je predložilo odgovarajuće korake koje Komora treba poduzeti kako
bi se postigla stručna ravnopravnost i zaštitio ugled kolega-privatnika.
• Na drugoj sjednici, održanoj 29.06.2012. u prostorima tvrtke Kompozit d.o.o., Povjerenstvo je
izradilo prijedlog nadopuna Pravilnika o izdavanju i oduzimanju odobrenja za PPP sa ciljem
reguliranja i unaprijeđenja obavljanja privatne psihološke prakse kako bi se očuvao ugled
struke i osigurala njena adekvatna promocija u široj zajednici. Zapisnik s prijedlozima je
upućen Predsjedniku Komore na daljnje postupanje.
• Nije bilo razmatranja zahtjeva za otvaranjem privatne psihološke prake.
2. Realiziran je planirani zadatak redefiniranja kriterija otvaranja privatne prakse te postupka
izdavanja odobrenja na način da preciznije definira kriterije za otvaranje privatne psihološke
prakse te da napravi prijedlog novog postupka izdavanja odobrenja otvaranja privatne
psihološke prakse, kako bi se na temelju prijedloga Povjerenstva moglo krenuti u izmjene
Pravilnika.
3. Planirani zadatak izrade izvješća o stanju vezanom za privatnu psihološku praksu u RH kao
poticaj za provođenje kontinuitranog stručnog nadzora u ovoj domeni nije izrađen jer se čeka
očitovanje Upravnog odbora na poslani prijedlog nadopuna Pravilnika kojim se predlaže i
uvođenje mehanizama kontrole.
2. POVJERENSTVO ZA OSNOVNE DOPUSNICE
Uvod
Povjerenstvo u istom sastavu radi više od 8 godina, a dinamika rada uvijek je ovisila o količini
zahtjeva za izdavanje osnovne dopusnice koje su članovi upućivali Komori.
U osmogodišnjem razdoblju u dva navrata je POD imalo iznimno veliku količinu posla: 2004.
godini kada su dodijeljene prve dopusnice (''odrađeno'' je 900 zahtjeva na 13 sastanaka) i 2010. u kojoj
se Povjerenstvo sastalo 11 puta, a razmatrano je više od 1000 zahtjeva te je te godine produljeno je 650
dopusnica, dodijeljeno 160 dopusnica, a odbijeno ukupno 68 zahtjeva.
Izvješće o radu sa statističkim pokazateljima za 2012. godinu
Povjerenstvo se tijekom 2012. sastalo 4 puta, a rješavali smo ukupno oko 330 zahtjeva (dio nije
u brojčanim pokazateljima jer je tražena dopuna, očitovanje, suradnja s drugim povjerenstvima i sl.).
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Statistički pokazatelji su sljedeći:
•

20 zahtjeva je udovoljavalo kriterijima za dodjelu Osnovne dopusnice (novi članovi/ice).

•

74 zahtjeva je zadovoljilo kriterije za produljenjem Osnovne dopusnice, od kojih je troje
psihologa (zbog nedstotnog broja bodova) zadovoljilo kriterije nakon što su položili ispit
provjere stručnosti.

•

14 zahtjeva za produljenjem Osnovne dopusnice je odbijeno ili zbog nedostatnog broja
bodova ili zbog neredovitog plaćanja članarine.

•

182 vježbenika/ce su položili stručni ispit i stekli uvjete za dodjelu Osnovne dopusnice.

Navedeni statistički pokazatelji uključuju zbrojene podatke dobivene tijekom pojedinačnih
zasjedanja Povjerenstva s ukupno obrađenih 290 zahtjeva. Razlika između razmatranih (u smislu
njihovog većeg broja) i obrađenih zahtjeva nastaje zbog činjenice da se određeni broj zahtjeva vraća na
mišljenje Povjerenstvu kada podnesu dokaze o zadovoljavanju kriterija zbog kojih im je zahtjev bio
odbijen.
Za velike iznose neplaćene članarine u dogovoru s tajništvom HPK Povjerenstvo je prihvaćalo i
ovjerene izjave o obročnom plaćanju pri čemu je prva rata morala biti odmah uplaćena. Povjerenstvo je
također prihvaćalo naknadno dostavljene dokaze o trajnom stručnom usavršavanju koje je u žurnom
postupku rješavalo nadležno Povjerenstvo.
Važno je naglasiti veliki doprinos Tajništva Komore u potpori radu Povjerenstva koji se očituje u
dobro pripremljenoj dokumentaciji iz koje je razvidno za svakog pojedinog člana Komore stanje bodova i
(ne)redovitost u plaćanju članarine.
USPOREDNI PODATCI ZA RAZDOBLJE 2009. – 2012. g.
2009.

2010.

2011.

2012.

Broj sastanaka POD

2

11

5

4

Broj rješavanih predmeta

72

1000

500

330

Broj dodijeljenih Dopusnica

64

160

127

202

Broj produljenih Dopusnica

0

650

214

74

Odbijeni zahtjevi

8

68

87

14

(11 nedostatni bdv.

(38 nedostatni bdv.

57 neplać. članarine)

49 neplać. članarine)

(podjednak br.
osoba s
nedostatnim
bodovima i
neplaćanjem)

(bodovi, članarina,
nepotpuna dokumentacija i
sl.)
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NAPOMENA: Iz prikazanih podataka je razvidno da veliki broj članova HPK nema (nije zatražilo ili?)
produljenu dopusnicu. Koncem 2011. g. 28 članova Komore je pozvano na ispit za provjeru stručnosti, a
samo troje je navedeni ispit prijavilo i položilo.
3. POVJERENSTVO ZA POSEBNE DOPUSNICE
Pregled i opis aktivnosti tijekom 2012. godine:
•

U 2012. godine Povjerestvo za posebne dopusnice se sastalo jednom, 14.srpnja 2012. godine u
Zagrebu. Prisutni su bili Ivan Vračić, Lada Perković, Tajnica Komore Teuta Barušić i ja Zlata
Matoković. Opravdano odsutni su bili Sanja Ježić i Ingrid Cippico.

•

Dnevni red je imao samo jednu točku dnevnog reda, a to je : Razmatranje zahtijeva za posebne
dopusnice za obavljanje psihološke djelatnosti u Medicini rada.

•

Nakon završene edukacije i uspješno položenog završnog ispita, posebna dopusnica iz područja
medicine rada odobrena je dvadesetčetvero kolegica i kolega čija su imena ,podaci i završni ispiti
u evidenciji HPK-e.

•

Pristigao je i jedan zahtijev , koji je odbijen jer kolegica ne ispunjava kriterije i obaviještena je da
treba završiti edukaciju za stjecanje posebne dopusnice i položiti završni ispit.

•

Povjerenstvo za posebne dopusnice se sastaje po potrebi, prilikom održavanja edukacije iz
područja medicine rada, provođenja završnog ispita za kandidate i razmatranja zahtijeva za
ostvarenje prava na posebnu dopusnicu iz područja medicine rada. Zahtjeva za ostvarenja prava
na posebnu dopusnicu bilo je najviše 2010. i 2011. godine, a sada ih je sve manje jer je pravo na
posebnu dopusnicu ostvario svaki psiholog koji radi u medicini rada, a novi kandidati se
prikupljaju i to je sada u puno manjem broju.

4. POVJERENSTVO ZA PSIHODIJAGNOSTIČKA SREDSTVA
Pregled i opis aktivnosti tijekom 2012. godine:
Održali smo tri sjednice. Povjerenstvo za psihodijagnostička sredstva HPK u 2012. godini bavilo
se tekućim obvezama. Upravnom odboru Komore uputili smo prijedloge za kategorizaciju
ukupno 15 psihodijagnostičkih sredstava te rekategorizaciju tri prethodno razvrstana PDS-a.
Uputili smo prijedlog za proširenje postojećeg modela kategorizacije, tj. da se uvede oznaka A/C'
za PDS koje mogu koristiti psiholozi bez posebnih preduvjeta, a drugi stručnjaci uz uvjet da
prođu potrebnu edukaciju. Uz navedena PDS iz A/C kategorije treba navesti koje struke ih mogu
primjenjivati.
Predsjednik Povjerenstva obavijestio je članove o promjenama u svezi psihologijskih testova koje
se odvijaju u sklopu EFPA-e. Naime, došlo je mijenjanja naziva 'Standing Committe for Tests and
Testing' u 'Board of Assessment'. Trebat će usuglasiti hrv. naziv za 'assessment'.
Također je evidentirano da je ISO ured u Genevi donio 15. studenog 2011. standarde vezane za
postupke psiholoških procjena ISO 10667. ISO 10667 je namijenjen ponajprije onima koji su u
području industrijske/organizacijske prakse.
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5. POVJERENSTVO ZA PSIHOTERAPIJU
Tijekom 2012. godine Povjerenstvo za psihoterapiju HPK nije održalo niti jedan sastanak. Budući da u
europskom udruženju nije bilo novih koraka u razradi kriterija za zvanje psihologa psihoterapeuta,
povjerenstvo nije nastavilo s aktivnostima u tom smjeru, već se čekaju preporuke i smjernice EFPA-e.
Tijekom 2012. godine nije bilo niti novih zahtjeva za priznavanjem pojedinih terapijskih edukacija.
6. POVJERENSTVO ZA PRIZNAVANJE STATUSA KLINIČKOG PSIHOLOGA (Povjerenstvo 1)
Povjerenstvo je tijekom 2012. održalo dva sastanka: 1. sastanak - 30. siječnja 2012. i 2. sastanak - 13.
lipnja 2012. Na prvom sastanku je Povjerenstvo detaljno razradilo smjernice za rad. Na prvom i drugom
sastanku se pristupilo rješavanju pristiglih zahtjeva za priznavanje statusa kliničkog psihologa.
Na prvom sastanku Povjerenstvo je:
donijelo pozitivno mišljenje tj. utvrdilo da 22 podnositelji zahtjeva ispunjavaju kriterije za
priznavanje statusa kliničkog psihologa
• odbacilo zahtjeve tj. nije pristupilo rješavanju 2 zahtjeva slijedećih psihologa jer je utvrdilo da
nemaju važeću osnovnu dopusnici ili ne plaćaju članarinu HPK
• odgodilo donošenje mišljenja za 3 podnositelja zahjeva zbog toga što nisu priložili sve
propisane dokumente
Na drugom sastanku Povjerenstvo je
•

donijelo pozitivno mišljenje tj. utvrdilo da 13 podnositelji zahtjeva ispunjavaju kriterije za
priznavanje statusa kliničkog psihologa (među kojima i 4 odgođena zahtjeva s prvog sastanka)
• ponovo razmatralo zahtjev za 1 podnositelja rješavanje čijeg zahtjeva je odgodilo na prvom
sastanku te donijelo odluku da se ponovo odgađa zahtjev kolegice dok ne bude obavila još 17
sati edukacije iz područja psihologijske kliničke psihodijagnostike.
Sve zajedno: od 36 pristiglih zahtjeva 35 je riješeno pozitivno, a jedan zahtjev je odgođen
•

7. POVJERENSTVO ZA PRIZNAVANJE STATUSA KLINIČKOG PSIHOLOGA (Povjerenstvo 2)
Povjerenstvo 2, u sastavu: Jasminka Bobić, Nataša Jokić Begić, Inge Vlašić-Cicvarić i Iva Žegura (odsutna
Sanja Mršić Husar) je 7. prosinca 2012. održalo sastanak na kojem je pozitivno riješeno 10 od pristiglih
11 zahtjeva za dodjelu statusa kliničkog psihologa. Jedan je zahtjev odgođen s traženjem za nadopunu
dokumentacije, te će se ponovo razmatratio na prvom slijedećem sastanku Povjerenstva.
8. POVJERENSTVO ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE
Povjerenstva za stručno usavršavanje imenovano za mandatno razdoblje 2012-2016.godina ( Marina
Štimac-predsjednica Povjerenstva, Damir Lučanin-zamjenik, Nina Černjul-članica, Renata Hude-članica,
Darinka Klarić-članica ), tijekom druge polovice 2012.godine održalo je 6 ( šest ) sjednica:
-

odbodovano je 856 individualnih prijava stručnog usavršavanja i 599 prijava
organizatora;
organizirana su i održana 2 (dva ) Ispita za provjeru stručnosti psihologa ( 02.kolovoza i
28.rujna ) kojima su ukupno pristupila 4 ( četiri ) kandidata, Ispit su uspješno položili
čime su ispunili uvjete za produljenje osnovne dopusnice;
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-

na 21.sjednici Skupštine HPK održane 09.studenog 2012.g. donijet je Pravilnik o
izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku stručnog
usavršavanja i prijavi stručnog skupa za usavršavanje psihologa- unijeta je kategorija
stručnog usavršavanja:Domaći skup s međunarodnim sudjelovanjem.
Brojčani podaci i usporedni podaci (2010.-2012.):

-

2011.g.- 722 individualne prijave

2012.g.- 856 individualnih prijava

- 229 prijava organizatora

- 599 prijava organizatora

Problemi (poteškoće) u radu povjerenstva:
•
•
•
•
•

neredovito prijavljivanje edukacija od strane pojedinaca (edukacije se prijavljuju unatrag
nekoliko godina kada treba produžiti osnovnu dopusnicu),
prijavljivanje edukacije bez propisanih obrazaca, samo se dostavljaju potvrdnice,
organizatori edukacija ne dostavljaju popise sudionika i po nekoliko godina,
nedostatak resursa u tajništvu HPK (manjak osoblja, obim poslova oko zaprimanja-urudžbiranjaunosa bodova-pripremi za web stranicu…dugotrajan i kompliciran postupak),
aktualno bodovanje se vrši čak po 4 važeća Pravilnika .
Prijedlozi za poboljšanje rada Povjerenstva:
-

-

edukacije prijavljivati po njihovu završetku odnosno organizatori trebaju dostavljati
popise sudionika 15 dana po završetku edukacije ,
dostavljati prijave edukacija na za to propisanim obrascima,
donijeti pročišćeni tekst Pravilnika o stručnom usavršavanju ,
provesti javnu raspravu o donošenju novog Pravilnika o stručnom usavršavanju s
ciljem pojednostavljenja prijavljivanja stručnog usavršavanja i evidenciji ostvarenih
bodova temeljem istog,
povećati broj osoblja u tajništvu HPK,
unaprijediti odnosno modernizirati tehnologiju ( nova računala, programi…).

9. POVJERENSTVO ZA PSIHOLOGE VJEŽBENIKE
Pregled i opis aktivnosti tijekom 2012. godine: održano je 5 sastanaka Povjerenstva na kojima su
razmatrani zahtjevi i odobren vježbenički staž za oko 250 vježbenika.
Povjerenstvo za vježbenike je uočilo i nekoliko područja za poboljšanje rada:
•

radi pretrpanosti u radu Tajništva, predmeti su kroz prvu polovicu godine na Povjerenstvo stizali
relativno rijetko, što je izazivalo poteškoće i u radu Povjerenstva i samim vježbenicima. Nakon
promjena u Tajništvu HPK dogovorili smo da Tajništvo upućuje jednom mjesečno zahtjeve na
Povjerenstvo, kako bi se ubrzala dinamika rada. To je i učninjeno, te će se nastaviti s tom
praksom.
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•
•
•

•

•

Sve sastanke Povjerenstva smo održali elektronski, što svakako ubrzava komunikaciju, iako će
biti potrebni i sastanci „u živo“.
Tijekom prošle godine stručni ispiti su održani u 4 termina (ožujak, lipanj, rujan, prosinac)
Tijekom prošle godine pokazala se potreba za osnivanjem Povjerenstva za priznavanjem diploma
pri HPK, jer je na Povjerenstvo za vježbenike stizalo sve više zahtjeva za pokretanje vježbeničkog
staža za osobe koje su stekle diplomu u inozemstvu. Pri tome, nema poteškoća oko priznavanja
diploma iz EU, ali se poteškoće javljaju kod procjene radi li se o jednakovrijednoj diplomi kada je
studij završen u BiH, SAD-u i drugim zemljama koje imaju bitno različit sustav stjecanja diplome
iz psihologije. Stoga je Povjerenstvo uputilo prijedlog UO HPK za osnivanjem Povjerenstva za
priznavanjem diploma, za što smo dobili potporu i ENIC-NARIC ureda.
Potrebno je osuvremeniti Pravilnik o psiholozima vježbenicima, pismeni dio stručnog ispita,
imenovati više ispitivača za stručne ispite i pronaći novo mjesto odvijanja ispita s obzirom na
povećani broj vježbenika koji izlazi na stručni ispit.
Stručni ispit predstavlja optimalnu situaciju u kojoj se može evaluirati vježbenički staž, ali i
korisnost znanja stečenih na studiju, te bi trebalo provoditi evaluaciju i na taj način prikupiti
korisne infromacije koje mogu poslužiti za unapređenje rada.

VI. RAD STRUČNIH RAZREDA HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE
- izvijestili presjednici i predsjednice Stručnih razreda

1. STRUČNI RAZRED ZA KLINIČKU PSIHOLOGIJU
•

Stručni razred održao je 5 sastanaka

•

Koordiniran je i održavan rad preko elektronske pošte

•

Izrađeni su slijedeći dokumenti:

•

o

Dopis za Ministarstvo zdravlja (status zdravstvenih djelatnika za psihologe / inje
zaposlene u zdravstvenom sustavu)

o

Odgovor na zahtjev kolegice Maje Crnković o normama rada psihologa

o

Odgovor ravnatelju OB Šibensko- Kninske županije o opisu poslova psihologa i
mogućnostima stjecanja kompetencija i specifičnih znanja za rad u zdravstvu.

Sudjelovanje članova razreda u javnosti:
o

•

Gostovanje u emisiji HTV-a: «Hrvatska uživo» (Nataša Jokić - Begić, Gordana KamenečkiPuclin)

Sudjelovanje na tečaju: Mediji i zdravlje: Strategija zdravstva 2012-2020, Grožnjan, 27.-29. lipnja
2012. (Andreja Bogdan, Sanja Mršić – Husar), nakon kojeg su članovi razreda uputili prijedloge za
Strategiju zdravstva s ciljem jasnijeg definiranja položaja psihologa u zdravstveno sustavu.
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•

Sudjelovanje na 20. Godišnjoj konferenciji hrvatskih psihologa (Dubrovnik 2012):
o

U organizaciji stručnog razreda održan je Okrugli stol s temom: «Normativ rada kliničkog
psihologa»

o

Organiziranje «kliničkog domjenka / druženja sa zabavom»

o

Članovi stručnog razreda koji su prisustvovali Konferenciji aktivno su sudjelovali u
tribinama, okruglim stolovima i izlaganjima

•

Ostale aktivnosti:

•

Na inicijativu članova stručnog razreda za kliničku psihologiju održana su tri sastanka u
Ministarstvu zdravlja: sastanak s doministrom Marijanom Cesarikom i dva sastanka s ministrom
Rajkom Ostojićem

•

Brojčani podaci i usporedni podaci (2010.-2012.):

•

U navedenom vremenskom periodu članovi Stručnog razreda za kliničku psihologiju održavaju
kontinuitet u godišnjem održavanju sastanaka (5-6 godišnje), redovitu koordinaciju putem
elektronske pošte, reagiranje na sve zahtjeve koji se upućuju od strane tijela HPK.

•

Problemi (poteškoće) u radu Stručnog razreda i prijedlozi za poboljšanja:

•

Stručni razred uglavnom funkcionira bez značajnih teškoća, osim povremeno radi teškoća
usklađivanja vremena održavanja sastanaka koji bi odgovarao svim članovima.

2. STRUČNI RAZRED ZA PSIHOLOGE U MEDICINI RADA
Stručni razred psihologa u medicine rada na početku godine uključio se u pripreme prijedloga za
izmjenu Zakona o zdravstvenoj zaštiti vezano uz kvalitetnije definiranje statusa psihologa u
zdravstvenom sustavu u području medicini rada. Na svoj prvi sastanak u 2012.g. smo pozvali
predsjednicu Stručnog razreda za kliničku psihologiju Gordanu Kamenečki Puclin koja nam je prenijela
informacije o 2 održana sastanka u Ministarstvu zdravlja. Dana 26.01.2012. predsjednik HPK Hrvoje
Gligora, tajnica HPK Teuta Barušić i kolegica Gordana Kamenečki Puclin bili su na sastanku sa
zamjenikom ministra zdravlja Dr. Marijanom Cesarik, a 06.02.2012. s ministrom zdravlja dr. Rajkom
Ostojićem. Na oba sastanka iznijeli su problematiku polažaja psihologa koji rade u zdravstvu te ukazali na
potrebu da psiholozi koji rade u zdravstvu dobiju status zdravstvenog radnika. U tom razgovoru izneseni
su i problemi psihologa u medicini rada, prvenstveno potreba ponovnog direktnom ugovaranja naših
usluga te definiranje mogućnosti nastavka rada psihologa u zakupljenim prostorima u domovima
zdravlja. Obzirom na zajedničke interese , u daljnjim aktivnostima po ovom pitanju naš stručni razred
nastavit će intenzivnu suradnju sa Stručnim razredom za kliničku psihologiju.
Članice našeg stručnog razreda su s HPD-om učestvovale u organizaciji novog ciklusa edukacije pod
nazivom „ Psiholog u medicini rada-specifična znanja i vještine“, koja je bila preduvjet za polaganje
ispita za stjecanje posebne dopusnice za rad u području medicine rada. Edukacija je u organizaciji HPD-a
provedena kroz 3 vikenda u periodu od 04.05.2012. do 19.05.2012. Pet članica našeg stručnog razreda:
Sandra Bušurelo Erak, Roberta Krizmanić, Irena Pastuović-Terze, Zdeslava Udovičić i Barica Urh, bile su
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angažirane kao predavači u toj edukaciji, dok je članica razreda Zlata Matoković bila u Ispitnom
povjerenstvu HPK-a koje je provelo ispite za dodjelu posebnih dopusnica za područje medicine rada.
Nakon objavljivanja prvog prijedloga Smjernica za psihološke preglede zaposlenih od strane Hrvatskog
društva za medicinu rada u lipnju 2012.,u kojem je predloženo da u periodičkim pregledima zaposlenih
psihološka obrada bude samo po indikacija, Stručni razred je napisao svoje primjedbe koje je
predsjednik HPK uputio ministru zdravlja, ministru rada i mirovinskog sustava, ravnateljici HZZZSR-a i
predsjedniku UV HZZO-a.
Nakon toga organiziran je interdisciplinarni stručni skup „Psihološki pregledi u sklopu preventivnih
prethodnih i periodičkih zdravstvenih pregleda zaposlenika na mjestima s posebnim uvjetima rada“ koji
je održan 26.10.2012.
Na interdisciplinarnom stručnom skupu koji je organizirala HPK i Stručni razred psihologa u med. rada na
poziv su se odazvali sljedeći sudionici: mr.sc. Mirjana Ptičar, dr.med., koja je predstavljala HZZZSR i
Ministarstvo zdravlja, prof.dr.sc. Jadranka Mustajbegović, dr.med. s Medicinskog fakulteta u Zagrebu,
Andreja Rožić Dizdar dr.med. i Vinka Longin Peš, dipl iur. iz HZZO-a, prof.dr.sc., Eduard Missoni i Ivan
Gmaz, dipl.ing aeronautike-instruktor letenja, s Fakulteta prometnih znanosti, Zoran Lolić, dr.med. iz
Agencije za civilno zrakoplovstvo, Krešimir Zebec, prof.psihologije iz Zavoda za zrakoplovnu medicinu,
Karlo Japundžić, tajnik udruge prof. vozača „Convoy“.
PROGRAM SKUPA:
1. Psihološki pregledi u sklopu preventivnih prethodnih i periodičkih zdravstvenih pregleda zaposlenika na
mjestima s posebnim uvjetima rada
IPA Projekt „Zaštita zdravlja na radu“ – mr. sc. Mirjana Ptičar (HZZZSR)
Psihološki pregledi u sklopu preventivnih prethodnih i periodičkih zdravstvenih pregleda zaposlenika na
mjestima s posebnim uvjetima rada: Važnost psihološke procjene sposobnosti za obavljanje poslova s
posebnim uvjetima rada – Barica Urh, Zdeslava Udovičić (Stručni razred psihologa u medicini rada HPK)
Smjernice za zdravstvene preglede zaposlenih Hrvatskog društva za medicinu rada Hrvatskog liječničkog
zbora
2. Pravilnik o zdravstvenim pregledima zrakoplovnog osoblja
Prezentacija odredbi važećeg Pravilnika koje se odnose na psihološke preglede te primjedbi na iste –
Danijela Bučević (Poliklinika Osiguranje Zagreb – Nemetova)
Sudjelovanje psihologa u obradi i evaluaciji zrakoplovnog osoblja, na inicijalnom ili redovitom liječničkom
pregledu, radi izdavanja svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti – dr. Zoran Lolić (Agencija za civilno
zrakoplovstvo)
3. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače
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Prezentacija odredbi izmjena i dopuna Pravilnika koje se odnose psihološke preglede u sklopu redovitih
nadzornih pregleda vozača – Barica Urh (Stručni razred psihologa u medicini rada HPK)
Mišljenje Udruge profesionalnih vozača ‘Convoy’ o potrebi redovitih psiholoških pregleda – Karlo
Japundžić (Udruga ‘Convoy’)
Dr. Mirjana Ptičar nam je ukratko predstavila IPA Projekt „Zaštita zdravlja na radu“. „Opći cilj ovog
Projekta je razvijanje učinkovitog sustava zaštite zdravlja i sigurnosti na radu u Republici Hrvatskoj
sukladno europskim standardima kroz jačanje administrativnih kapaciteta svih relevantnih institucija
koje sudjeluju u zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu, sukladno mjerilima postavljenim za Poglavlje 19.
„Socijalna politika i zapošljavanje“, a što je bilo sastavni dio u procesu pretpristupnih pregovora
Republike Hrvatske Europskoj Uniji.“ ( više o samom projektu na www.hzzzsr.hr). Iz ovog izlaganje je
vodljivo da HZZZSR radi obiman nacrt smjernica za rad svih sudionika u procese zaštite zdravlja na radu
u kojem su planirane značajne promjene u sadržajima i rokovima zdrav.pregleda radnika koji se
obavljaju u medicini rada. U tome se vode europskom zakonskom regulativom i primjerima dobre prakse
europskih zemalja, naviše Austrije i Njemačke.
Rečeno je da HZZZSR nije učestvovao u izradi „Smjernica … „ koje je objavilo Hrvatsko društvo za med.
rada i da oni smatraju da je psihološki pregled potreban i u periodičkim pregledima radnika, ali su u
tome potrebne neke promjene, naročito u sadržaju periodičkih pregleda.
Na tom skupu preuzeli smo obavezu da napravimo prijedlog smjernica za psihološke preglede u kojem
trebamo navesti sve vrste poslova za koje je potrebna psihološka obrada u prethodnim i periodičkim
pregledima, njihov sadržaj i rokove, uzimajući u obzir i dob zaposlenika. Naglašena je potrebu obilaska
radnika na njihovom radnom mjestu, procjenu zahtjeva konkretnog posla za konkretnog radnika te
uvođenje raznih oblika edukacija, naročito iz područja stresa.
Predstavnicama HZZO-a je i ovom prilikom prezentiran naš zahtjev za direktnim ugovaranjem psihološke
djelatnosti te je zaključeno da ćemo taj zahtjev ponovno uputiti pismenim putem.
Na ovom skupu su iznesene naše primjedbe na Pravilnik o pregledima zrakoplovnog osoblja u kojem
psihološki pregled nije obavezan niti u prethodnom zdravstvenom pregledu već samo na indikaciju, kao
niti u periodičkom.Zaključeno je da će HPK ove primjedbe na Pravilnik uputiti nadležnim
ministarstvima.
Skupu su prezentirane izmjene pravilnika o pregledima vozača prema kojima se na redovnim nadzornim
pregledima vozača amatera obavlja samo pregled kod spec. medicine rada i onoga po kojem je
ograničenje dano. Ukazano je na činjenicu da u vozačkim dozvolama nema informacije o razlogu
ograničenja te da je u proteklom periodu moglo doći i do promjena u psihičkim sposobnostima. Stoga
ćemo Ministarstvu zdravlja i Ministarstvu unutrašnjih poslova uputiti zahtjev za hitnom izmjenom
Odluke o izmjeni i dopuni pravilnika o pregledu vozača.Tajnik udruge prof. vozača “Convoy”, g. Karlo
Japundžić izvijestio je o inicijativi i aktivnostima njihove udruge u kojima traže zadržavanje obaveznih
psiholoških pregleda u periodičkim pregledima vozača o čemu su uputili i službeni dopis našoj komori.
U suradnji sa Sekcijom psihologa u medicini rada na 20. godišnjoj konferenciji psihologa u Dubrovniku
organizirali smo okrugli stol na kojem je podnesen izvještaj s održanog interdicsiplinarnog stručnog
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skupa te su predloženi članovi radne grupe koja će izraditi prijedlog Smjernica za psihološke preglede
zaposlenih.
Imenovana radna grupa čiji su članovi predstavnici Sekcije i Razreda psihologa u medicini rada ( Danijela
Bučević, Tatjana Tomljenović Vuk, Anđelko Botica, Mehmed Dautović, Zdeslava Udovičić; Roberta
Krizmanić, Ingrid Cippico i Barica Urh) svoj zadnji radni sastanak je održala 22.12.2012. nakon čega je
prijedlog Smjernica upućen u HZZZSR te je dogovoreno održavanje sastanka s dr. Marijom Zavalić i dr.
Mirjanom Ptičar u siječnju 2013. godine.
Na kraju bih istaknula da su i u protekloj godini članice stručnog razreda imale vrlo veliki broj aktivnosti
te smatramo da je potrebno donijeti pravilnik o honoriranju rada članova stručnih razreda.

3. STRUČNI RAZRED ZA ORGANIZACIJSKU PSIHOLOGIJU I PSIHOLOGIJU RADA
Tijekom 2012. godine održana su četiri sastanka Stručnog razreda. Radilo se ukratko na sljedećim
poslovima:

•

o

pripremi, razradi i usvajanju Plana rada Razreda (u prilogu)

o

izradi baze članova

o

pripremi upitnika za anketiranje članstva o poslovima koje obavljaju u praksi

o

anketiranju članstva i analizi prikupljenih podataka

o

pripremi za definiranje poslova psihologa u ovom području

o

razradi programa vježbeničkog staža i stručnog ispita iz ovog područja.

Problemi (poteškoće) u radu Stručnog razreda i prijedlozi za poboljšanja:
o

rijetko se uspijemo naći na sastanku svi članovi Razreda zajedno

o

potrebno je u rad Razreda uključiti i nekog iz područja psihologije marketinga,
istraživanja tržišta i odnosa s javnošću, s obzirom da Razred pokriva i ovo područje

o

nismo uspjeli ažurirati bazu podataka (kontakata) članstva – Komora nema ažurirane
podatke, promjena podataka praktički ovisi o dobroj volji pojedinca koji treba dostaviti
svoje podatke Komori – ovo bitno usporava rad na prvoj točki našeg Plana rada
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4. STRUČNI RAZRED ZA PREDŠKOLSKU PSIHOLOGIJU
Najvažnije teme kojima se stručnio razred bavio tijekom 2012. godine su slijedeće:
1. Nemogućnost davanja pisanih mišljenja o djeci – Inicijativa na sastanku Stručnog razreda
27. 02.2012. godine. Naime, prema dosadašnjoj praksi psiholozi su, kao i drugi stručni suradnici
zaposleni u predškolskim ustanovama, sa zdravstvenim ustanovama, komisijama za upis djece u
osnovnu školu i centrima socijalne skrbi, surađivali pismenim putem, dajući pismena mišljenja o
razvojnim potrebama djeteta. Vezano za spremnost za školu, pismena mišljenja su se predavala
roditeljima, koji su ih zatim davali Komisiji za upis djece.
No, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta je 14. Veljače 2012. god. uputilo obavijest uredima
državne uprave i Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba, vezanu za školovanje
djece s teškoćama u kojoj se u točci 2. Al. 1. objašnjava da dječji vrtić nema ovlasti davati mišljenja
stručnom povjerenstvu u postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta.
Svi stručni suradnici u predškolskom odgoju na svojim su Sekcijama dobili objašnjenje i usmene upute da
vrtići nemaju javne ovlasti, tj. ne mogu izdavati javne isprave, a prema tome niti pismena mišljenja o
djeci. Ove upute odnose se na sva mišljenja o djeci, uključujući centre za socijalnu skrb i specijalizirane
ustanove te na sva mišljenja na zahtjev roditelja.
Obzirom da poslovi predškolskog psihologa prema važećem Državnom pedagoškom standardu
predškolskog odgoja i naobrazbe (NN br. 63/2008 i 90/2010) podrazumijevaju suradnju s roditeljima,
zdravstvenim ustanovama i ustanovama za socijalnu skrb, 31. 03 2012. godine poslali smo pismeni
zahtjev za stručnim mišljenjem Komori i pravnom savjetniku Komore kako bi pojasnili pravno
utemeljene oblike pismene i usmene suradnje predškolskih psihologa vezano za informacije o djetetu - s
roditeljima i navedenim ustanovama: školama, stručnim povjerenstvima, zdravstvenim i socijalnim
ustanovama.
O ovom pitanju predsjednik HPK Hrvoje Gligora je 11.04. 2012. razgovarao na sastanku s ministrom
Željkom Jovanovićem, a poslan je i pismeni zahtjev MZOS-u.
11.04.2012. održan je zajednički sastanak stručnih razreda za predškolsku i školsku psihologiju s
predsjednikom HPK, na kojem je uz ostalo bilo govora o problemu davanja pisanih mišljenja, te je
dogovoreno da potražimo stručnu podršku od Odsjeka za psihologiju.
15. 05. 2012. Primljeno je očitovanje Filozofskog fakulteta – Odsjeka za psihologiju, u kojem je
navedeno da su predškolski psiholozi završili diplomski studij psihologije tijekom kojeg su stekli
relevantne kompetencije za pisanje stručnog mišljenja o djeci, o njihovim sposobnostima, osobinama i
potencijalima, te da je neobično je da administrativne odredbe „vrtići nemaju javne ovlasti ...“
onemogućuju stručnu skrb, što sigurno nije intencija zakonodavca.
Iako do sada nismo dobili pismeni odgovor od pravnika Komore niti od strane MZOS-a, primjećeno je
da je u prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi, uvršten
članak kojim se navodi da na osnovu javnih ovlasti dječji vrtić obavlja slijedeće poslove:
-

upise djece u dječji vrtić i ispise s vođenjem odgovarajuće dokumentacije
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- izdavanje potvrda i mišljenja
- upisivanje podataka o dječjem vrtiću u zajednički elektronički upisnik.
Ovaj prijedlog još je u saborskoj proceduri i prošao je prvo čitanje.
2. Druga tema o kojoj je stručni razred raspravljao proizlazi iz ove prve, a to je davanje
mišljenja i primjedbi na nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom
odgoju, tijekom internetske javne rasprave 24. Kolovoza – 10. Rujna 2012.
Primjedbe su se odnosile na :
Definiranje poslova vrtića na temelju javnih ovlasti - prema ovom prijedlogu , poslovi dječjeg vrtića na
osnovu javnih ovlasti ne obuhvaćaju poslove odgojno obrazovnog rada, već samo upise i ispise djeteta,
izdavanje potvrda i mišljenja te upisivanje podataka u zajednički elektronički zapisnik.
Definiranje pojmova rana i predškolska dob djeteta – u prijedlogu nije navedeno što se
podrazumijeva pod pojmom rana, a što predškolska dob, što u nekim člancima može dovesti do
nesporazuma. Osobito je to vidljivo kod ostvarivanja redovitih programa, programa za djecu s
teškoćama i darovitu djecu, za koje je navedeno da se provode s djecom predškolske dobi.
Nakon završene javne rasprave, prvi prijedlog nije prihvaćen, dok drugi je.
3. Izrada Standarda rada psihologa u predškolskim ustanovama
Iako je prijedlog Standarda rada rađen prošlih godina, a poslan Komori još u ožujku 2011.
godine, nije bio usvojen, tako da je nakon podsjećanja, o standardima raspravljao Upravni odbor 13. 04.
2012. i poslao svoje primjedbe. Članovi stručnog razreda tada su pokrenuli inicijativu za izradom novih
standarda koji bi bili usklađeni s novom stručnom terminologijom i novi podzakonskim aktima iz
područja predškolskog odgoja i obrazovanja (Pedagoški standard, Nacionalni obrazovni kurikulum).
Tijekom svibnja i lipnja 2012. održana su 3 sastanka (17. 05., 29. 05. I 4.06. 2012.) te međusobna
internetska korespondencija kako bi uskladili ovaj prijedlog i upoznali ostale predškolske psihologe.
7.09.2012. Standardi rada usvojeni su na sastanku Upravnog odbora HPK.
4. Izbor novih članova i novog predsjednika stručnog razreda – 13. 04. 2012. na Upravnom
odboru izabrane su 3 nove članice i nova predsjednica umjesto stare koja je dala ostavku.
•
1.

2.

Brojčani podaci i usporedni podaci (2010.-2012.):
Broj sastanaka stručnog razreda 2012.godine

3

+ sastanci za izradu Standarda rada

3

Ukupno

6

Broj izvješća na sastancima sekcije 2012.godine

4
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27. 02.2012.
13.04.2012.
31.08.2012.
17.05.2012.
19.05.2012.
04.06.2012.
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14.09.2012.
10.11.2012.
14.12.2012.

3.

Ukupno

4

Broj članova stručnog razreda 2012.godine

8

U usporedbi s proteklim godinama povećao se broj članova stručnog razreda s 6 na 8, te broj sastanaka s
2 do 3 sastanka, na 6 sastanaka.
•

Problemi (poteškoće) u radu Stručnog razreda i prijedlozi za poboljšanja:

Prijedlozi za poboljšanje – Brže reagiranje Komore na naše prijedloge (npr. Standardi rada koji su
dugo čekali usvajanje), pismeni odgovor pravnika i nadležnih institucija na naš zahtjev za stručnim
mišljenjem od 31.03.2012., redoviti sastanci stručnog razreda uz sudjelovanje svih članova, dopuna
stručnog razreda stručnjacima koji rade u znanstvenim institucijama i institucijama vezanim za edukaciju
predškolskih psihologa.
5. STRUČNI RAZRED ZA ŠKOLSKU PSIHOLOGIJU
Tijekom 2012. godine održana su tri sastanka Razreda za školsku psihologiju, na kojima su raspravljene
aktualnosti vezane uz rad školskih psihologa te promjene u obrazovnom sustavu. Predložene su i
inicijative u suradnji sa Sekcijom za školsku psihologiju HPD-a, te Agencijom za odgoj i obrazovanje.
U suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje te Odsjekom za psihologiju Filozofskog fakulteta u
Zagrebu nastavljen je rad na usklađivanju liste osnovnih i preporučenih psihologijskih mjernih
instrumenata u potrebnih za rad školskog psihologa. Također, na inicijativu Razreda predsjednica
Stručnog razreda, predsjednik HPK i ravnatelj Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
održali su u siječnju 2012. zajednički sastanak, na kojem je razmatrana mogućnost uključivanja
psihologa u izradu programa strukovnih škola. Riječ je o detektiranju konkretnih slučajeva programa u
kojima u izvođenju nastave psiholoških sadržaja sudjeluju nepsiholozi i njihovo rješavanje, te
uključivanju psihologa u sustav izrade standarda kvalifikacija i razvoja strukovnih kurikuluma. Time je
otvorena mogućnost da psiholozi po strukovnim školama ukažu na propuste koji su se dogodili u
pojedinim programima koji su već izrađeni i na koje su članovi Komore upozoravali. Informacija o tome
upućena je savjetnici Agencije za odgoj i obrazovanje, prof. Teodori Dubrović, te voditeljima Županijskih
aktiva kako bi se što više kolegica i kolega uključilo u rješavanje ove zadaće, a predsjednica razreda
prenijela je osobno inforamciju kolegicama i kolegama psiholozima u strukovnim školama u okviru
Županijskog aktiva u srpnju 2012. u Zagrebu.
Na inicijativu školskih psihologa u prosincu 2012. godine Razred se svojim prilogom uključio u
aktualnu javnu raspravu o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u osnovne i srednje škole,
te dao svoje prijedloge za poboljšanje tih kriterija koje je UO HPK uputio u Ministarstvo znanosti,
obrazovanja i sporta.
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6. STRUČNI RAZRED ZA PSIHOLOGIJU SPORTA:
Tijekom 2012. Razred za psihologiju sporta bavio se Standardima rada psihologa u području psihologije
sporta. Održala su se 2 sastanka u Komori i više telefonskih sastanaka. Rezultati tih sastanaka su 5 puta
izglasani Zaključci o prijedlogu Standarda rada. Nažalost, svih 5 puta Upravni odbor Komore Standarde
rada nije verificirao.
Brojčani podaci i usporedni podaci (2010.-2012.):
U 2012. aktivnost Razreda se izrazito povećala. Bez obzira na različita mišljenja svi članovi Razreda (njih
8) bili su aktivni u pronalaženju najboljih riješenja što se tiče Standarda rada. Koliko je to više nego u
protekle dvije godine? Skoro beskonačno.
Problemi (poteškoće) u radu Stručnog razreda i prijedlozi za poboljšanja:
Do 2012. problem je bio u slabijem odazivu članova Razreda na sastanke ili na suradnju, no danas taj
problem više ne postoji.
Jedan problem su nedovoljno jasna i konkretna tumačenja kriterija za Standarde rada od Upravnog
odbora Komore. To je jedan od dva glavna razloga što niti jedan prijedlog Standarda rada nije verificiran.
Drugi problem je što članica Razreda Ksenija Bosnar, nezadovoljna Zaključcima Razreda o prijedlozima
Standarda rada, prije svake odluke UO privatno kontaktira samo neke članove UO da bi izrazila svoje
nezadovoljstvo izglasanim. Posljedica su više puta nezglasavani prijedlozi Standarda rada.
I prvi i drugi problem mogli bi se riješiti tako da se Upravni odbor Komore formalno odnosi prema
Zaključcima Razreda i daje konkretne i jasne preporuke Razredu kako Standarde napisati. Vjerujem da su
članovi Razreda sposobni uobličiti Standarde prema takvim preporukama UO te bi se time put od
prijedloga do verifikacije znatno smanjio.
7. STRUČNI RAZRED ZA VOJNU PSIHOLOGIJU
Pregled i opis aktivnosti tijekom 2012. godine:
-

organizacija i provedba specijalističke izobrazbe vojnih psihologa, kandidata za časnike u okviru
Temeljne časničke izobrazbe
organizacija i provedba internog stručnog usavršavanja vojnih psihologa zaposlenih u MO i OS
RH (Čuvanje poslovne i stručne tajne)
aktivnosti izrade standarda rada vojnih psihologa (nedovršena zadaća)
usaglašavanje o primjeni psihodijagnostičkih sredstava u psihologijskoj računalnoj testiraonici
priprema organizacije domaćinstva 54. godišnje konferencije Međunarodne udruge za vojno
testiranje (IMTA) te njezina provedba u studenom 2012.
organizacija praćenja tijeka osposobljavanja i supervizije u radu vojnih psihologa vježbenika (2
vježbenika)
suradnja s drugim stručnim razredima i povjerenstvima Komore te Sekcijom za vojnu psihologiju
Hrvatskog psihološkog društva
suradnja s HPK i HPD u edukaciji vojnih psihologa kroz posebne programe u drugim stručnim
područjima psihologije koji se preklapaju ili dotiču područje vojne psihologije.
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Problemi (poteškoće) u radu Stručnog razreda i prijedlozi za poboljšanja:
-

zbog promjena u vojnoj organizaciji i s njim povezanim promjenama u organizaciji rada
psihološke struke, velika količina vremena i energije utrošena je na organizaciju i provedbu IMTA
konferencije, pri čemu su se i u ovoj godini poslovi stručnog razreda i sekcije za vojnu psihologiju
značajno preklapali;

-

nisu izrađeni standardi rada vojnih psihologa, što se predviđa završiti tijekom 2013. godine;

-

držimo korisnim i potrebnim više surađivati s drugim stručnim razredima, kako u razmjeni
praktičnih iskustava i informacija tako i u organizaciji različitih oblika edukacija kroz posebne
programe u drugim stručnim područjima psihologije koji se preklapaju ili dotiču područje vojne
psihologije.

8. STRUČNI RAZRED ZA ZDRAVSTVENU PSIHOLOGIJU
Pregled i opis aktivnosti tijekom 2012. godine:
-

Osiguravanje i provedba vježbeničkog staža;

-

Poticanje aktiviranja i proširenja članstva – povezivanjem s mladim kolegama na novim radnim
mjestima.

-

Međunarodne aktivnosti – informiranje i sudjelovanje u okviru EHPS, EFPA, ISBM (International
Society of Behavioral Medicine);

-

Edukacije u sklopu doktorskih i specijalističkih studija psihologije te kroz različite udruge:
psihološke i drugih struka;

-

Promidžba područja: stručni skupovi, okrugli stolovi, Godišnja konferencija HPD, poticanje i
objavljivanje stručnog i znanstvenog rada;

-

Kroz cijelu 2012. godinu redovito se informiralo psihologe zainteresirane za područje
zdravstvene psihologije o postojećim stručnim i znanstvenim skupovima i edukacijama,
domaćim i međunarodnim, putem web stranica HPK i HPD.

-

Odvijala se stalna suradnja Stručnog razreda za zdravstvenu psihologiju sa Sekcijama za
zdravstvenu i za kliničku psihologiju HPD-a, u sklopu redovitih sastanaka Sekcija.

Problemi (poteškoće) u radu Stručnog razreda i prijedlozi za poboljšanja:
-

Još su izraženije teškoće u profiliranju i razvoju strukovnog područja – povezano s općom
recesijom. Poticati promidžbom, edukacijama i suradnjom sa srodnim organizacijama u EU;
poticati uključivanje i prijavljivanje projekata u okviru EU fondova.

-

Teškoće u aktiviranju članstva – očekuje se poboljšanje proširenjem članstva i povezivanjem s
mladim kolegama na novim radnim mjestima.

9. STRUČNI RAZRED ZA PROFESIONALNO USMJERAVANJE
Pregled i opis aktivnosti tijekom 2012. godine:
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1) Aktivnosti s nezaposlenim osobama i ostalim tražiteljima zaposlenja te poslodavcima
(grupno i individualno informiranje nezaposlenih osoba, profesionalna selekcija u svrhu
obrazovanja, te zapošljavanja,procjena kompetencija radi utvrđivanja psihofizičkog statusa,
radionice pripreme za zapošljavanje, za razvoj vještina upravljanja karijerom, za psihološko
osnaživanje; sudjelovanje u realizaciji novog modela profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja
osoba s invaliditetom u Zagrebu )
2) Profesionalno usmjeravanje učenika i studenata : provedena je godišnja anketa o
profesionalnim namjerama učenika završnih razreda osnovne i srednjih škola, te su
temeljem dobivenih rezultata pružene usluge informiranja , samo-informiranja, i
profesionalnog savjetovanja (grupno i individualno)
3) Sudjelovanje na stručnim skupovima i drugim događanjima: kao i dosadašnjih godina,
sudjelovanje na godišnjoj konferenciji hrvatskih psihologa, organiziranje Dana
profesionalnog usmjeravanja u svim područnim uredima, različite prezentacije na
Sajmovima poslova u organizaciji HZZ-a, brojnim stručnim skupovima, konferencijama,
okruglim stolovima iz područja obrazovanja, profesionalne selekcije i rehabilitacije,
aktivnosti u radu Europske mreže politika cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja…)
4) Razvoj i unaprjeđivanje sustava cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja: izrada četvrte
verzije računalnog programa profesionalnog usmjeravanja Moj izbor , koj omogućava
korištenje baze s 350 detaljnih opisa zanimanja i novog interaktivnog upitnika samoprocjene vještina i interesa, kako bi se dobio prijedlog odgovarajućih zanimanja i informacije
o obrazovanju i zapošljavanju; sastanci radne skupine za osnivanje Nacionalnog foruma za
cjeloživotno profesionalno usmjeravanje; osnivanje Centara za razvoj karijere i cjeloživotno
profesionalno usmjeravanje (CISOK); provedba projekta NAVIGUIDE u okviru programa
Leonardo da Vinci – uspostava baze metoda grupnog rada u području cjeloživotnog
profesionalnog usmjeravanja dostupne javnosti putem stranice www.naviguide.net

•

Brojčani podaci i usporedni podaci (2010.-2012.): u tijeku 2012. Godine, individualno i grupno
informirano je preko 5.500 korisnika, više od 5 000 osoba upućivano je na obrazovanje i dodatno
usavršavanje za tržište rada; 10 000 nezaposlenih osoba je individualno savjetovano ; više od 25
000 osoba sudjelovalo je u nekima od 3000 organiziranih radionica, 40 korisnika uključeno je u
projekt Radnog centra u Zagrebu, 14000 učenika osmog razreda anketirano je o profesionalnim
namjerama, od toga ih je više od 7500 uključeno u postupke individualnog savjetovanja, a više
od 16.500 u grupne oblike rada

VII. TAJNIŠTVO KOMORE
Tajnišvo Komore je stručna služba Komore koja obavlja sve stručne i administrativne poslove za tijela
Komore, povjerenstva i stručne razrede, te sudjeluje u svim aktivnostima koje provodi Komora, pa stoga
izvješća o radu svakog pojedinog tijela, odnosno povjerenstva, već sadrže i izvješće o radu Tajništva.
Zaposlenih u Tajništvu u 2012. godini je i dalje troje:
- tajnik Komore Teuta Barušić
- administrator Smiljana Patalen
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- administrator Maja Lugar
Početkom travnja stručni suradnik Hrvoje Jelen dao je otkaz, te je raspisan natječaj za novu osobu, ali
administratora, jer se dosadašnje zapošljavanje VSS psihologa bez radnog iskustva nije pokazalo dobrim
rješenjem. Od 1. lipnja 2012. na to radno mjesto primljena je Maja Lugar.
Za knjigovodstvene usluge angažirana je tvrtka Vodopromet d.o.o., računovotkinja Nada Manci, dok je
za pravnu pomoć angažiran odvjetnik Berislav Živković.
Krajem lipnja Tajništvo Komore preselilo je na novu lokaciju te od 1. srpnja 2012. posluje na adresi
Iblerov trg 9. Povod preseljenju je obavijest od Grada, zaprimljena početkom svibnja, o povećanju cijene
najma, i to od 1. veljače 2012. S obzirom da je tom odlukom Grada iznos najma deseterostruko povećan,
odlučeno je da će se Tajništvo Komore preseliti na novu lokaciju s povoljnijom cijenom.

Sustavni problem u radu Tajništva je i dalje broj zaposlenih koji ne prati povećanje opsega poslova. On
u 2012., kao i u 2011., iznosi 3. Iako je bilo planirano da tijekom 2012. godine bude otvoreno još jedno
radno mjesto, te broj zaposlenih povećan na 4, što bi kroz neko vrijeme pridonijelo poboljšanju, taj plan
nije ostvaren. Glavni razlog je neplanirani odlazak stručnog suradnika i zapošljavanje te uvođenje u
posao nove djelatnice. Iz objektivnih razloga premalog broja stalno zaposlenih nije moguće efikasno
uvoditi u posao dvoje djelatnika. Dodatni razlog je i opće stanje u zemlji, povećanje stope PDV-a,
konstantan rast svih cijena i troškova, rast nezaposlenosti, a koji se nužno odražavanju i na Komoru. S
obzirom da u takvim uvjetima nije bilo moguće predvidjeti kretanja do kraja godine, posljedice na
financijsku situaciju, odnosno garantirati dostatna sredstva za trošak dodatnog radnog mjesta, odluka o
zapošljavanju još jedne osobe je odgođena do daljnjeg.
Osim povećanja broja zaposlenika Tajništva, za postizanje veće efikasnosti bilo bi potrebno provesti i
reviziju i izmjene pravilnika kojima su definirani razni upravni postupci koji su u nadležnosti Komore
(vježbenički staž, dopusnice, stručno usavršavanje i sl.) te ih pokušati maksimalno pojednostavniti.
Sadašnji način rješavanja zahtjeva gdje Tajništvo treba obraditi svaki zahtjev, pa ga proslijediti
nadležnom tijelu i tek nakon sjednice i donašanja odluke nadležnog tijela rješavati, uzrokuje gomilanje
zahtjeva i stvaranje zaostataka koje je onda teško riješiti u kraćem vremenskom periodu, pogotovo ako
istovremeno nekoliko povjerenstava 'odradi' svoje sastanke. U svrhu poboljšanja ažurnosti možda bi kod
svakog upravnog postupka trebalo odrediti koje zahtjeve rješava Povjerenstvo, a koje može riješiti već
samo Tajništvo, budući su u većini slučajeva kriteriji dobro definirani i jasni, i utemeljeni na višegodišnjoj
praksi, i zapravo nema potrebe da takvi zahtjevi čekaju sjednicu Povjerenstva već ih može riješiti sam
zaposlenik zadužen za te poslove, čime bi se poboljšala ažurnost u radu.
*****
BROJ ČLANOVA KOMORE
31.12.2012.

2441

31.12.2011.

2252

31.12.2010.

2027

31.12.2009.

1878

31.12.2008.

1740
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