Informace k realizaci projektu Evropské federace psychologických asociací (EFPA) –
Evropský certifikát z psychologie (EuroPsy) v České republice
Unie psychologických asociací ČR vznikla v roce 1995 jako zájmové sdružení právnických
osob. Hlavním důvodem vzniku UPA ČR byla potřeba sjednotit jednotlivé asociace
psychologů a vystupovat koordinovaně ve všech požadovaných směrech. Cílem UPA ČR je
mj. vytvoření Psychologické komory ČR ze zákona (včetně Zákona o psychologických
službách).
EuroPsy je evropský standard ve vzdělávání a výcviku, který dovoluje jednotlivým
psychologům uznání evropské úrovně v profesní kvalifikaci. Je založen na šestiletém
vzdělávacím a výcvikovém programu, který zahrnuje i jednoletou praxi pod supervizí.
EuroPsy je plně v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání
odborných kvalifikací. EuroPsy vychází ze vzdělávacího rámce EuroPsyT „A Framework for
education and training of psychologists in Europe“, který byl přijat v EFPA v roce 2001.
EuroPsy je výsledek několikaletého projektu podporovaného v rámci programu Evropské unie
Leonardo da Vinci, který probíhal v úzké spolupráci s Evropskou federací psychologických
asociací – EFPA, jež sdružuje více jak 300.000 psychologů v 36 evropských zemích a je
jediným orgánem, který zastupuje všechny psychology na celoevropské úrovni. Česká
republika byla přijata do projektu v roce 2012, první certifikáty byly předány v prosinci 2013.
Hlavním cílem je zajistit růst kvality v oboru psychologie a to jak po profesionální stránce,
tak ve vzdělání. Otázkami, které EuroPsy řeší, jsou srovnatelná kvalita, vzájemná
informovanost, kooperace mezi univerzitami, profesními a studentskými organizacemi,
mobilita, etika práce psychologa.
Aktuálně je v registru EFPA EuroPsy celkem 56 českých psychologů. Jsou držiteli certifikátu
EuroPsy, který garantuje kvalitu jejich vzdělání a praxe v následujících oborech: pedagogická
a školní psychologie, klinická psychologie a psychologie zdraví, psychologie práce a
organizace a ostatní (např. dopravní psychologie, forenzní psychologie, psychologie sportu).
Unie psychologických asociací ČR doporučuje obracet se v odborných otázkách na tyto
certifikované specialisty, neboť poskytují záruku kvalitních psychologických služeb.
Více informací o EuroPsy v České republice můžete najít na webových stránkách
www.europsy.cz
Registr evropských psychologů je přístupný na webových stránkách EFPA:
http://www.europsy-efpa.eu/find-a-psychologist
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