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Mezinárodní aktivity
• V roce 2013 obnovilo ČAPPO členství v EAWOP
http://www.eawop.org/
• Ze strany ČAPPO byla provedena nominace do Standing
Committee WOP – komise bude pracovat v rámci EFPA a bude
komunikovat s příslušnými evropskými komisemi
• Účast na jednáních SC WOP – přenos a sdílení informací,
zapojení do aktivit, možnosti spolupráce se zahraničními
kolegy, evropské projekty v ČR
• Účast na konferencích a workshopech EFPA, EAWOP – podle
finančních možností
• Kongres EAWOP 2015 v Oslo http://www.eawop2015.org/

Unie psychologických
asociací ČR
• Pravidelná aktivní účast členů ČAPPO na jednání
• Zapojení do aktivit např. odborná stanoviska k
používání psychodiagnostických metod (kauza Barvy
života)
• Zastupování zájmů ČAPPO směrem k orgánům státní
správy a samosprávy
• Mezinárodní aktivity – pracovní skupiny v rámci EFPA,
EUROPSY, kongresy, workshopy, semináře
• www.upacr.cz

EUROPSYCHOLOG
v psychologii práce
• Naši mentoři nabízejí za přesně stanovených
podmínek získání certifikátu EUROPSYCHOLOG
(general)
• V další fázi budeme usilovat o získání specializace
EUROPSYCHOLOG v oblasti psychologie práce
• EUROPSY standardy jsou určitým předznamenáním
požadavků na členství v připravované Psychologické
komoře České republiky – podrobnosti sdělí PhDr.
Miloslav ŠOLC, místopředseda UPA
• www.europsy.cz

Komunikace s členskou základnou
Webové stránky ČAPPO: www.psychologieprace.cz
• byly modernizovány a změněny jak z hlediska obsahu, tak
formy
• budou se na nich objevovat relevantní informace pro členy i
odbornou veřejnost
• Bude prezentována nabídka služeb, které poskytují
psychologové práce obecně i jednotlivě (osobní profily)
• informovanost členské základny: připravované akce, zápisy z
výborů ČAPPO
• Facebook: diskusní skupina Psychologie práce je otevřená pro
zájemce, skupina Psychologické testování je rovněž otevřená

Vzdělávání a rozvoj členů ČAPPO
• Odborné konference: 1x za kalendářní rok + aktivity spojené s
certifikátem EUROPSY
• Pravidelné vzdělávání a odborný rozvoj je podmínkou
obnovení certifikátu EUROPSY
• Vzdělávání psychologů práce a organizace: systém kreditních
bodů – podmínka aktivního členství v ČAPPO
• Spolupráce s ostatními asociacemi v rámci ČMPS a UPA ČR
(především s Asociací dopravních psychologů)
• Témata: podle potřeb a zájmu - moderní trendy v
psychodiagnostice, metodiky , právní aspekty a legislativní
změny, etické aspekty, evropské fondy atd.

Aktivity pro odbornou veřejnost, firmy,
instituce a média
• Exchange meetingy – prezentace oboru psychologie práce ve
firmách a institucích, nabídka služeb psychologů práce (výběr
zaměstnanců, vzdělávání a rozvoj, koučink, mediace a další),
ve spolupráci s Asociací malých a středních firem a Svazem
průmyslu ČR
• Cílem je edukace a kultivace firemního prostředí především v
tzv. lidských zdrojích (HR) – např. používání
standardizovaných metod při výběru zaměstnanců (včetně
manažerů)
• Spolupráce s firmami na přípravě a realizaci projektů v rámci
kohezních a strukturálních fondů EU
• Tiskové zprávy, vyjádření do médií, tiskové konference

Děkuji Vám za pozornost
Očekávám Vaše dotazy
Kontakt:
E-mail: michal.walter@centrum.cz
Mobil: +420 603 546 594
https://www.facebook.com/michal.walter.9

