Stanovy Asociace dramaterapeutů České republiky, z. s.
I.Preambule
Asociace dramaterapeutů České Republiky, z. s. (dále jen spolek nebo ADCR nebo
asociace) je dobrovolný profesní nepolitický spolek dramaterapeutů, kteří se zabývají
zkvalitňováním života jednotlivců a skupin bez rozdílu (viz etický kodex).
II.Název spolku
Asociace dramaterapeutů České republiky, z. s.
III.Sídlo
Praha 1, Pohořelec 111/25, 118 00
IV.Účel a činnost spolku
1. Účelem spolku není vytváření zisku, pokud však bude při činnosti spolku zisk
vytvořen, bude jej spolek využívat k dalšímu rozvoji spolku a zabezpečení dále
specifikovaných činností spolku.
2. Účelem spolku je sdružovat dramaterapeuty, kteří naplňují standardy Asociace
dramaterapeutů České Republiky, z. s.
3. Účelem spolku je podporovat profesní rozvoj v oblasti dramaterapie, zejména:


Publikovat odbornou literaturu, vytvářet vlastní metodické materiály, překládat
odbornou zahraniční literaturu do českého jazyka, publikovat články
v odborných časopisech, aktivně se účastnit konferencí.



Realizovat výzkumy v oblasti dramaterapie.



Pořádat konference.



Spolupracovat s jinými organizacemi podobného zaměření u nás i v zahraničí.



Ve spolupráci s jinými subjekty stanovovat podmínky pro získání kvalifikace
odborného dramaterapeuta.



Umožňovat další rozvoj terapeutů a odborníků příbuzných oborů
prostřednictvím akreditovaných kurzů, výcviků, školení, supervizí a jiných
forem vzdělávání.

4. Účelem spolku je rozvíjet a vykonávat dramaterapeutickou práci ve všech
oblastech působnosti v České republice i v zahraničí a zkvalitňovat péči
o všechny cílové skupiny.
5. Účelem spolku je přispívat k ochraně společnosti před nekvalifikovaným výkonem
v oblasti dramaterapeutické praxe.
6. Účelem spolku je zajišťovat spolupráci členů asociace s veřejností a hájit zájmy
oboru.
7. Spolek se, kromě těchto stanov, při své činnosti řídí etickým kodexem asociace.

V. Doba trvání spolku
Spolek je právnickou osobou a vzniká zápisem do spolkového rejstříku. Spolek se
zakládá na dobu neurčitou a zřizuje se v souladu se zákony ČR.
VI. Vznik a zánik členství
1. Členem spolku se může stát česká i zahraniční fyzická osoba starší 18 let, která
splňuje podmínky pro vstup do ADCR – viz níže.

2. Forma členství:
 Individuální – fyzická osoba.
 Čestné – fyzická osoba. Uděluje se na základě rozhodnutí Valné hromady
ADCR. Předpokladem je výrazná činnost ve prospěch dramaterapie.
Nevztahuje se na ni povinnost platit členské příspěvky a nemá hlasovací
právo.
3. Členství v ADCR vzniká dnem rozhodnutí Výkonného výboru o přijetí za člena.
Podmínkou přijetí je splnění následujících bodů:
a) doručení písemné přihlášky na adresu sídla ADCR;
b) písemné prohlášení souhlasu se stanovami, etickým kodexem a standardy
ADCR;
c) zaplacení členského příspěvku.

4. Členství v ADCR zaniká:



zánikem ADCR,
vyloučením člena pro závažné porušení bodů uvedených v hlavě VII., odst. 2
stanov. O vyloučení člena rozhoduje v tomto případě Valná hromada ADCR,
nezaplacením členského příspěvku v případě, že člen nezaplatí členský
příspěvek ani po předchozím upozornění,
na základě písemného vystoupení člena ADCR, a to bez nároku na vrácení
příspěvku,
úmrtím člena.





5. Seznam členů spolku je veřejný a je přístupný na internetových stránkách
spolku. Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí předseda při vzniku a zániku
členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.
VII. Práva a povinnosti členů
1. Práva člena asociace:






účastnit se Členské schůze členů ADCR, vystupovat a hlasovat na Valné
hromadě,
podávat návrhy orgánům ADCR a žádat jejich projednání,
volit a být volen do orgánů ADCR,
navrhovat kandidáty na volené orgány ADCR,
být informován o činnosti asociace a jejích orgánů a o hospodaření asociace.

2. Povinnosti člena asociace:







dodržovat stanovy ADCR,
řídit se standardy ADCR,
platit členský příspěvek v termínu a ve výši určené Valnou hromadou ADCR,
naplňovat poslání ADCR,
dodržovat etický kodex ADCR,
respektovat usnesení Valné hromady a ostatních orgánů ADCR.
VIII. Organizační struktura a orgány asociace

1.
2.
3.
4.

Valná hromada
Výkonný výbor
Kontrolní komise
Etická komise

1.

Valná hromada


Nejvyšším orgánem ADCR je schůze všech jeho členů – Valná hromada.



Valnou hromadu tvoří všichni členové asociace.



Valnou hromadu svolává předseda asociace podle potřeby, minimálně však
jedenkrát za rok. Valnou hromadu je oprávněna svolat též Kontrolní rada, a to v
případě, že o to požádá více než jedna třetina členů ADCR. Všichni členové musí
být o termínu a programu Valné hromady písemně informováni alespoň 30 dnů
před termínem jejího konání.



Valná hromada rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku,
zejména:
- schvaluje stanovy, jejich změny a doplnění,
-

v případě, že je rozpočet ADCR schválený Výkonným výborem zpochybněn
Kontrolní radou, tento rozpočet na výzvu Kontrolní rady projednává a
schvaluje,

-

schvaluje jednací řád Valné hromady, etický kodex ADCR a standardy ADCR,

-

projednává a schvaluje výroční zprávu za uplynulé období a zprávu o
hospodaření ADCR,

-

schvaluje výši členských příspěvků a termíny jejich splácení,

-

rozhoduje o dobrovolném rozpuštění asociace,

-

volí a odvolává Výkonný výbor nebo jednotlivé členy Výkonného výboru,

-

navrhuje a zadává Výkonnému výboru podněty a úkoly v souladu s plány
činnosti ADCR,



-

volí a odvolává členy Kontrolní komise ADCR,

-

volí a odvolává členy Etické komise,

-

rozhoduje o vyloučení členů ADCR.

Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Každý člen asociace má jeden
hlas. Hlasy všech členů jsou si rovné. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li
přítomna alespoň 1/2 členů z celkového počtu členů s hlasovacím právem.
Rozhodnutí je přijato, hlasuje-li pro ně většina přítomných členů. K rozhodnutí o

změně stanov a o dobrovolném rozpuštění spolku je třeba souhlasu 2/3
přítomných členů. V případě nepřítomnosti člena na Valné hromadě lze jeho
hlasovací právo delegovat na jiného člena, a to na základě písemného pověření.


Orgány ADCR jsou voleny v tomto pořadí: Výkonný výbor, Kontrolní komise a
Etická komise.

2.



Návrhy na členy všech volených orgánů mohou dávat všichni členové asociace.



Hlasovat mohou pouze členové s hlasovacím právem.



Zápisy z Valné hromady jsou zpřístupněny všem členům ADCR.

Výkonný výbor
Výkonný výbor (dále jen VV) je přímým výkonným orgánem ADCR podřízeným
Valné hromadě ADCR. VV je zároveň statutárním zástupcem spolku.
Je zodpovědný za:
- tvorbu a realizaci plánu činností a struktury ADCR,
- tvorbu a schválení rozpočtu,
- přijímání nových členů,
- garance či udělování akreditací dramaterapeutickým a jiným programům
spadajícím do oblasti zájmu, poslání a činnosti ADCR,
- přípravu programu Valné hromady, včetně návrhů na organizačně-strukturní
změny ADCR.
Členové VV jsou řádnými členy ADCR volenými na Valné hromadě na období 3 let.
VV je tvořen pěti členy, kteří si ze svého středu volí předsedu a 2 místopředsedy.
VV je povinen sejít se minimálně 4x ročně a pořídit ze svého jednání zápis, který
bude zpřístupněn všem členům ADCR.
Jednání VV musí být přítomna nadpoloviční většina členů, z toho minimálně
předseda nebo jeden z místopředsedů, aby bylo jednání platné a výbor
usnášeníschopný.
Jednání VV jsou přístupná členům ADCR. Přítomné osoby, které nejsou členy VV
však nemají jednací právo.
Členové ADCR mají právo oslovit VV, případně předsedu VV, se žádostí o bod
k řešení na jednání VV a jsou poté přizváni k jednání VV.
Členové VV nesmí být členy Kontrolní komise ani Etické komise.

Ke zrušení členství ve VV dochází:
1. z vlastního rozhodnutí člena výkonného výboru
V případě, že tento člen své rozhodnutí oznámí na jednání VV nebo písemně
předsedovi ADCR. Členství zaniká dnem sdělení na jednání VV nebo dnem
písemného doručení tohoto rozhodnutí.
2. rozhodnutím výkonného výboru.
V takovém případě zaniká členství po hlasování na VV. Rozhodnutí je oznámeno
v zápise z jednání VV. Kromě závažných přestupků proti jednacímu řádu VV,
Stanovám či Standardům ADCR a Etickému kodexu ADCR může být člen VV
odvolán i v případě, že se není schopen účastnit min. 3 jednání v daném roce.
V případě bodů 1. či 2. jsou noví členové VV voleni na následující Valné
hromadě.
3. Rozhodnutím Valné hromady.
V takovém případě zaniká členství po hlasování Valné hromady.(dále jen VH)
Rozhodnutí je oznámeno v zápise z jednání VH.
Předseda výkonného výboru a ADCR
- svolává a řídí jednání VH,
- svolává a řídí jednání Výkonného výboru,
- jedná navenek za ADCR a podepisuje písemné úkony.
Předseda ADCR
 musí být starší 18 let
 musí být členem asociace s volebním právem
 je členem Výkonného výboru
 je volen Výkonným výborem
 podléhá rozhodnutím Výkonného výboru a Valné hromady, je ze své činnosti
odpovědný VV a VH
 je volen na funkční období 3 let, opakovaná volba je možná
 může být odvolán rozhodnutím VH nebo VV
 je povinen na požádání poskytnout Kontrolní komisi podklady pro její revizní činnost
 navrhuje rozpočet na následující účetní období a předkládá jej VV
 je povinen připravit výroční zprávu a zprávu o hospodaření za každý kalendářní rok a
předložit ji ke schválení VV a VH. Tyto zprávy jsou zpřístupněny členům ADCR.
Místopředsedové






jsou dva
jsou členové VV
jsou voleni VV na funkční období 3 let, opakovaná volba je možná
zvolen může být pouze člen ADCR, který je starší 18 let
mohou být odvoláni rozhodnutím VH nebo VV.

 v případě nepřítomnosti předsedy ho zastupují.
3.

Kontrolní komise
Kontrolní komise je kontrolním orgánem asociace. Je oprávněna zejména
- kontrolovat hospodaření asociace; za tím účelem je oprávněna kdykoliv si
vyžádat hospodářské a účetní podklady od předsedy ADCR
- vrátit rozpočet schválený Výkonným výborem ke znovuprojednání, popřípadě jej
nechat schválit VH
- předkládat návrhy VH a VV k projednání
- navrhovat odvolání předsedy ADCR, místopředsedů, Výkonného výboru či
Etické komise
- svolat Členskou schůzi, požádá-li o to alespoň třetina členů asociace
- účastnit se jednání VH nebo VV
Kontrolní komise je volena na funkční období 3 let.
Kontrolní komise má 3 členy; členem Kontrolní komise může být osoba starší 18 let i
pokud není členem asociace.
Členové Kontrolní komise jsou voleni na VH.
Kontrolní komise si volí svého předsedu, který svolává a řídí jednání Kontrolní
komise. Kontrolní komisi asociace svolává předseda Kontrolní komise nejméně
jednou ročně.
K přijetí usnesení Kontrolní komise asociace je potřeba většiny hlasů jejích členů.
Kontrolní komise provádí nejméně jednou ročně pravidelnou revizi veškeré své
činnosti. Zprávu o své činnosti přednáší na VH.
Ke zrušení členství v KK dochází:
1. z vlastního rozhodnutí člena KK.
V takovém případě tento člen své rozhodnutí oznámí písemně předsedovi
ADCR nebo své rozhodnutí oznámí na jednání VH. Členství zaniká dnem
oznámení na VH nebo doručení tohoto písemného rozhodnutí. V případě
písemného oznámení jsou noví členové KK voleni na následující VH.
2. Rozhodnutím VH.
V takovém případě zaniká členství po hlasování VH. Rozhodnutí je oznámeno
v zápise z jednání VH.

4.

Etická komise

Etická komise je poradní orgán v případech týkajících se jednání členů ADCR, které by
mohlo být v rozporu s Etickým kodexem ADCR.
Etická komise je zřízena pro rozhodování sporných záležitostí náležejících do
samosprávy v rozsahu určeném stanovami.
Etická komise má 3 členy.
Členem se může stát osoba starší 18 let s výraznými etickými a morálními předpoklady
a zkušenostmi, která souhlasí a jedná v souladu s Etickým kodexem ADCR; není
členem VV ani KK. Člen Etické komise nemusí být členem ADCR.
Etická komise je volena VH na dobu 3 let.
Ke zrušení členství v EK dochází:
1. z vlastního rozhodnutí člena EK.
V takovém případě tento člen své rozhodnutí oznámí písemně předsedovi ADCR nebo
své rozhodnutí oznámí na VH. Členství zaniká dnem oznámení nebo doručení tohoto
písemného rozhodnutí. V případě písemného oznámení jsou noví členové EK voleni na
následující VH.
2. rozhodnutím VH.
V takovém případě zaniká členství po hlasování na VH. Rozhodnutí je oznámeno
v zápise z jednání VH.

IX: Zásady hospodaření
1. Hospodaření spolku se řídí obecně platnými právními předpisy.
2. Za hospodaření spolku odpovídá předseda spolku, který jedná v souladu s
usneseními VH a VV.
3. ADCR hospodaří a jedná svým jménem a na svou odpovědnost.
4. Prostředky na svoji činnost spolek získává:






z členských příspěvků,
z darů,
z dotací a grantů,
z odkazu majetku,
ze sponzorování a jiné formy podpory,



z příjmů z vlastní činnosti, přičemž prostředky získané z vlastní činnosti slouží
spolku k zajištění účelu a činností spolku vymezených v článku IV těchto stanov.

X. Zánik spolku
1.

Spolek zaniká rozhodnutím VH o dobrovolném rozpuštění. K tomuto rozhodnutí
Valné hromady je potřeba souhlasu alespoň 2/3 všech přítomných členů
Členské schůze.

2.

Pro případ dobrovolného rozpuštění asociace se na stejné VH zvolí likvidační
komise, která v souladu s obecně závaznými právními předpisy rozhodne o
majetku organizace.

3.

Likvidační komisi jmenuje VH a je tvořena členy ADCR.

XI. Závěrečná ustanovení
1.

Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní
předpisy.

2.

Tyto stanovy byly přijaty zástupci členů ADCR na VH Asociace dramaterapeutů
České republiky, z. s. v Praze dne 24. 11. 2014

