HRVATSKA PSIHOLOŠKA KOMORA

PLAN RADA
ZA 2015. GODINU

U Zagrebu, 18. travnja 2015.

UPRAVNI ODBOR
Suorganizacija 8. Tjedna psihologije u Hrvatskoj.
Organizacija dva Regionalna susreta članova Hrvatske psihološke komore.
Intenziviranje međunarodne suradnje sa srodnim institucijama i inicijativama.
Afirmacija intenzivnije realizacije projekta EuroPsy Hrvatska u suradnji s Hrvatskim psihološkim
društvom.
Edukacija – novi ciklus za posebne dopusnice u medicini rada, psihologije sporta, palijativnoj skrbi.
Nastavak zajedničkog izdavanja Hrvatskog psihologijskog magazina Psiholog, u suradnji s Hrvatskim
psihološkim društvom.
Intenzivna suradnja s Ministarstvom zdravlja, vezano uz status kliničkih psihologa u sustavu zdravstva
– prvenstveno na izmjeni zakonodavstva.
Intenzivna suradnja s Ministarstvom rada i mirovinskog sustava na pitanjima vezana uz regulirane
profesije.
Unaprijeđivanje psihologije promoviranjem znanstvenih spoznaja – formiranje PRESS Kluba psihologa
i održavanje Seminara PSIHOLOGIJA ZA NOVINARE.
Suradnja sa studijima psihologije u RH.
Aktiviranje Odbora za znanost.
Formiranje i aktiviranje Odbora za mlade psihologe.
Suorganizacija 23. godišnje konferencije hrvatskih psihologa.
Suorganizacija edukacije iz kliničke neuropsihologije.
Osnivanje Povjerenstva za stručna pitanja.
Definirati odrednice preseljenja u novi prostor ili kupnje vlastitog poslovnog prostora Komore.
TAJNIŠTVO
Vođenje registra članova komore i ostalih evidencija propisanih Zakonom o psihološkoj djelatnosti i
aktima komore.
Priprema nacrta općih akata koje donosi skupština i Upravni odbor.
Obavljanje administrativnih i stručnih poslova za tijela, povjerenstva i stručne razrede.
Obavljanje administrativnih poslova vezanih uz upravne postupke u nadležnosti Komore.
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Primjena adekvatne ICT tehnologije i programskih 'custom made' rješenja rađenih sukladno ZPD-u i
aktima komore te ostalim propisima koje je Komora dužna poštovati (npr. Uredba o načinu
pohranjivanja i posebnim mjerama tehničke zaštite posebnih kategorija osobnih podataka)
Obnova informatičke opreme i software-a – nakon odluke o tome koju razinu informatizacije želimo i
možemo si priuštiti.
Tijekom godine razmotriti povećanje broja zaposlenih:
-

jedan administrator upravne struke - s obzirom na broj upravnih postupaka i opseg
administrativnih poslova,

-

pravnik (ne odvjetnik i ne nužno na puno radno vrijeme) – koji bi se s vremenom
specijalizirao za pravnu problematiku vezano uz psihologe i područja u kojima rade

-

informatičar – ukoliko će se ići na složenija IT rješenja jer ona podrazumijevaju i složeniju
hardversku i softversku arhitekturu za čije održavanje nemamo kvalificiranih djelatnika

POVJERENSTVA, uz standardni opis poslova
POVJERENSTVO ZA PRIZNAVANJE INOZEMNIH FORMALNIH KVALIFIKACIJA
Intenziviranje suradnje s ENIC/NARIC uredom.
POVJERENSTVO ZA PRIVATNU PRAKSU
Nadopuna Pravilnika o izdavanju i oduzimanju odobrenja za privatnu psihološku praksu.
Nadzor i pružanje stručne podrške (u skladu s čl.17. Pravilnika).
POVJERENSTVO ZA PSIHOLOGE VJEŽBENIKE
Odobravanje vježbeničkog staža na sastancima povjerenstva.
Organiziranje stručnih ispita 4 puta godišnje.
Organizacija edukacije za mentore.
Razmotriti i osmisliti način nagrađivanje mentora za izvrstan rad.
POVJERENSTVO ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE
Izrada pročišćenog teksta Pravilnika o stručnom usavršavanju i prijavi stručnih skupova za
usavršavanje Psihologa.
Raspisivanje natječaj za nove članove Povjerenstva za stručno usavršavanje
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STRUČNI RAZREDI
STRUČNI RAZRED ZA KLINIČKU PSIHOLOGIJU
Izrada smjernica za diferenciranje poslova i kompetencija kliničkog psihologa / psihologa.
Aktivno sudjelovanje na izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti.
Aktivno sudjelovanje na usklađivanju i primjeni šifri usluga psihologa u zdravstu.
Aktivno sudjelovanje na Konferenciji psihologa (Okrugli stol u organizaciji Stručnog razreda za kliničku
psihologiju)
STRUČNI RAZRED PSIHOLOGA U MEDICINI RADA
Nastaviti aktivnosti vezane za Program prevencije i rješavanja posljedica stresa na radnom mjestu.
Nastaviti suradnju s HZZZSR-om vezanu za cjelokupno područje medicine rada, a posebno
uključivanje u kampanju Zajedno protiv stresa te u procjenu psihosocijalnog rizika na radnom
mjestu;
Aktivno sudjelovati u organizaciji 6.hrvatskog Kongresa medicine rada koji će biti 30.09.-04.10.2015.
u Šibeniku
Sudjelovati u provođenju edukacije „Psiholog u medicini rada-specifična znanja i vještine”, koju će u
2015. organizirati HPD;
Formirati tijelo za stručni nadzor rada psihologa u medicini rada i njegovo aktivno djelovanje
Aktivno djelovati u Inicijativi za radnu integraciju-IVOR kojoj je svrha uključivanje osoba s otežanom
zapošljivošću u svijet rada, a koju je pokrenula prof.dr.sc. Jadranka Mustajbegović.
STRUČNI RAZRED ZA ORGANIZACIJSKU PSIHOLOGIJU I PSIHOLOGIJU RADA HPK
Rezimiranje provedenih aktivnosti razreda u ovom sazivu, te izradi preporuka za nastavak rada
Stručnog razreda u narednom razdoblju.
STRUČNI RAZRED ZA PENOLOŠKU PSIHOLOGIJU
Definiranje poslova psihologa u penalnom sustavu.
Izrada dokumenta „Standardi rada psihologa u zatvorskom i probacijskom sustavu“.
Izrada stručnih smjernica za izradu/uvođenje i standardizaciju testova za procjenu rizika kriminalnog
povrata i drugih psihologijskih mjernih instrumenata primjenjivih u području penološke psihologije
Poticati provođenje primijenjenih i znanstvenih istraživanja u penalnom sustavu i prezentacija
rezultata na godišnjoj konferenciji HPD-a.
Izrada novog programa vježbeničkog staža u području penološke psihologije.
Organiziranje sastanaka s Ministarstvom pravosuđa RH (posebno sa Zatvorskim i Probacijskim
sustavom) zbog unaprjeđenja rada i položaja psihologa u penalnom sustavu.
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STRUČNI RAZRED PSIHOLOGA U PALIJATIVNOJ SKRBI
Izrada kataloga znanja i vještina za psihologe u palijativnoj skrbi – opće i specifične kompetencije.
Održavanje tečaja prve kategorije trajnog poslijediplomskog usavršavanja – specijalistički tečaj
Psihološki aspekti u palijativnoj skrbi – 50 sati.
Imenovanje mentora psiholozima za stjecanje posebne dopusnice u palijativnoj skrbi.
Izrada nacrta Pravilnika za stjecanje posebne dopusnice u palijativnoj skrbi.
Dogovor oko uvođenja predmeta/kolegija na Odsjeke/odjele vezane za palijativnu skrb.
Usvajanje Pravilnika za stjecanje posebne dopusnice u palijativnoj skrbi te slanje na usvajanje
Upravnom odboru HPK.
Održavanje tečaja prve kategorije trajnog poslijediplomskog usavršavanja – Osnove palijativne
medicine.
STRUČNI RAZRED ZA PREDŠKOLSKU PSIHOLOGIJU
Dogovor o pisanju mišljenja psihologa na zahtjev Stručnog povjerenstva škole za upis u prvi razred
osnovne škole i koordinacija s psiholozima osnovnih škola
Izrada standarda pisanja psihološkog mišljenja predškolskih psihologa.
STRUČNI RAZRED ZA PSIHOLOGIJU SPORTA
Provedba edukacija za stjecanje Posebne dopusnice u području psihologije sporta (u suradnji sa HPD)
Izrada registra psihologa u području psihologije sporta radi lakše dostupnosti potencijalnim
korisnicima i podizanja kvalitete usluga
STRUČNI RAZRED ZA ŠKOLSKU PSIHOLOGIJU
Intenziviranje rada Razreda u suradnji s AZOO.
STRUČNI RAZRED ZA VOJNU PSIHOLOGIJU
Razvoj integralnog koncepta temeljnih djelatnosti vojne psihologije (uključujući specifičnosti područja
i pristupa/metodologije, te nužne preduvjete za uspješnu implementaciju)
Definicija i razvoj programa osposobljavanja psihologa za učinkovito funkcioniranje na strukovnim
formacijskim pozicijama u vojnom sustavu (stručna edukacija i obuka sukladno konceptu)
Razrada VSSp pozicija s obzirom na razinu osposobljenosti, razrada sustava bodovanja i evidencije u
GIS-u
Razvoj koncepta "internih dopusnica" temeljem prethodno razrađenih pravilnika o radu i strukovnom
nadzoru rada vojnih psihologa
Organizacija praćenja tijeka osposobljavanja i supervizije u radu vojnih psihologa vježbenika.
Suradnja s drugim stručnim razredima i povjerenstvima Komore.
Suradnja sa Sekcijom za vojnu psihologiju Hrvatskog psihološkog društva.
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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.
Sukladno potrebama i dogovorima s drugim stručnim razredima za područja djelatnosti srodna
području rada vojnih psihologa (primjerice psihologija športa, organizacijska psihologija,…) poticanje i
pomoć u edukaciji psihologa.
Suradnja sa znanstvenim ustanovama i Komorom pri realizaciji znanstvenih projekata.
Suradnja u izdavanju i popularizaciji publikacija na području vojne psihologije.
Suradnja u organizaciji i sudjelovanje na međunarodnim i domaćim vojnim skupovima.
Suradnja u organizaciji sudjelovanja vojnih psihologa na Godišnjoj konferenciji međunarodne udruge
za vojno testiranje (IMTA),
Uspostavljanje elektronske povezanosti (linkom) preko web stranice Komore sa web stranicom
MORH-a – podstranicom hrvatske vojne psihologije
STRUČNI RAZRED ZA ZDRAVSTVENU PSIHOLOGIJU
Proširiti članstvo stručnog razreda. Povezati se s kolegama koji se zapošljavaju na novim radnim
mjestima ili koji su već zaposleni, u nekom području primjene zdravstvene psihologije.
Potaknuti izradu i izraditi bar jedan plan trajne edukacije psihologa u nekom od područja zdravstvene
psihologije za sljedeće razdoblje.
Informiranje kolega o postojećim stipendijama koje srodne europske udruge i ustanove nude u cilju
poticanja međunarodne razmjene te suradnje u praksi i istraživanjima u zdravstvenoj psihologiji. kontinuirano
U suradnji sa Sekcijom za zdravstvenu psihologiju Hrvatskog psihološkog društva potaknuti i
organizirati zaseban simpozij iz područja zdravstvene psihologije - provesti od 4. do 7. studenoga
2015.g.
U suradnji sa Sekcijom za zdravstvenu psihologiju Hrvatskog psihološkog društva potaknuti i
organizirati javnu tribinu iz područja zdravstvene psihologije – priprema do kraja 2015.g. provedba u
tjednu psihologije 2016.g.
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