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O ADCR v roce 2012
(Jana Vožechová)
V průběhu roku 2012 se ADCR držela svého poslání a vizí.
Posláním ADCR je sdružovat dramaterapeuty a podporovat jejich vzdělávání, osobní i odborný růst
za účelem zkvalitnění služeb klientům. Usiluje o další rozvoj a propagaci dramaterapie jako oboru
s širokým využitím, jedinečným potenciálem a možností pomáhat.
Podporovala a podporuje nadále profesní rozvoj dramaterapie u nás i v zahraničí. Usiluje o rozvoj
a propagaci dramaterapie, uznání a registrace profese „dramaterapeut, dramaterapeutka“.

Orgány a představitelé ADCR v roce 2012
Výkonný výbor
Předsedkyně
Místopředsedové
Členové

PhDr. Kamila Laudová
Mgr. Jan Veselý, Ph.D.
MgA. Viktor Dočkal
Ing. Veronika Hilská
Mgr. Ilona Labuťová
Mgr. Štěpán Smolík, Ph.D.
Mgr. Jana Vožechová, Ph.D.

Kontrolní rada

Mgr. Kristýna Krahulcová
Mgr. Lenka Fisherová
Mgr. Lenka Pavlasová

Etická komise

Dipl. KT Beate Albrich
Mgr. Jakub Geisler
MUDr. Radmila Schneiderová

Událo se v roce 2012
(Jana Vožechová)
Zasedání Valné hromady ADCR
Jednání Výkonného výboru ADCR

Jednání Etické komise ADCR

17. září 2012
27. ledna 2012
17. května 2012
22. května 2012
5. září 2012
13. prosince 2012
12. března 2013

Zápisy z výše uvedených setkání najdete na webových stránkách adcr.cz.

Workshopy
18. – 19. června 2012

Prof. Sue Jennings „I am angry because I am scared: I am
scared because I am angry.“

Semináře 2012 pod Atelierem DADA Extraart, garantované ADCR
16. - 17. června. 2012

Báze Arte & Dramaterapie (arte&dramaterapeutický
seminář). Lektoři: Dipl KT Beate Albrich, MgA. Viktor Dočkal
- Atelier DADA Extraart. Víkendový seminář. Rozsah: 18h.

16. – 18. listopadu 2012

Leporelo – cesta hrdiny (arte&dramaterapeutický seminář).
Lektoři: Dipl KT Beate Albrich, MgA. Viktor Dočkal – Atelier
DADA Extraart. Víkendový seminář. Rozsah: 18h.

2012

DADA" - sebezkušenostní trénink v Arteterapii
a Dramaterapii, celkový rozsah 200hodi., Lektoři: Dipl KT
Beate Albrich, MgA. Viktor Dočkal - Atelier DADA Extraart.

Pracovní skupina EFD- Evropská federace dramaterapie
(Kamila Laudová)
ADCR je jedním ze zakládajících členů od roku 2011.
Zastoupení: Francie, Německo, Itálie, Velká Británie, Litva, Izrael, Švýcarsko, Holandsko, Rumunsko,
Česko
Pracovní skupina se sešla od roku 2011 do dubna 2013 třikrát, v Berlíně, v holandském Amersfootu,
a v Praze. Další setkání je plánována na květen 2013 v Miláně. Intenzivní víkendová jednání dospěla
k programovému prohlášení a rozpracovanému konceptu členství v EFD.
Programové prohlášení: „Záměrem a úsilím této pracovní skupiny je upevnit zjevnou přítomnost
dramaterapie v Evropě, respektovat standardy praxe, etického kodexu v každé zemi, a působit jako
zdroj informací a výměn na profesionálním poli dramaterapie.“
Vzhledem k rozdílnému stupni vývoje asociací a oboru jako takového v jednotlivých zemích jsou
předmětem jednání také vzdělávací standardy oboru. Tato jednání probíhají v konstruktivních
diskusích. Český postoj zastává koncepci zohlednění současného stavu oboru v Česku a zároveň
potřebu nastavení kvality profese v evropském kontextu.
V těch zemích, ve kterých dosud není obor dramaterapie legislativně ukotven (mezi které patří i ČR)
je tato iniciativa klíčovou podporou při jednáních se zákonodárnými institucemi. Mandát jednat za
ADCR mají PhDr. Kamila Laudová, MgA. Viktor Dočkal a Mgr. Štěpán Smolík, PhD.
Mezi Cíle EFD: patří: sdílení informací týkající se současného výzkumu na poli drama terapeutické
praxe v každé zemi, identifikovat oblasti, kde je výzkum potřebný, podporovat profesionální rozvoj
dramaterapeutů mezi zeměmi ve federaci, facilitovat výměnu informací s ohledem na různá kritéria
na trhu práce v jednotlivých zemích. Tato jsou stále v procesu vývoje, v rozdílných fázích v každé
zemi.
Podrobné informace o současném stavu dramaterapie v jednotlivých zemích jsou na webových
stránkách adcr.cz

Spolupráce profesních Asociací
(MgA. Viktor Dočkal)
V roce 2012 ADCR vstoupila oficiálně do přímé spolupráce s kolegy z profesních - kreativně
terapeutických - asociací v České Republice, konkrétně s Českou Arteterapeutickou Asociací (ČAA),
Českou asociací taneční a pohybové terapie (TANTER) a Asociací Muzikoterapeutů České Republiky.
Tento krok byl logickou návazností na dosud neoficiální setkávání a dílčí mezioborové spolupráce,
jejíž začátek se váže k 1. Mezinárodní Konferenci Kreativních Terapií – Spaces for Arttherapies,
konané v roce 2010.
Předpokladem aktivní spolupráce byla jednak potřeba sdílet postupné kroky, které jednotlivé
asociace podnikají. Umožnit širší pohled na celou problematiku a usnadnit tok informací napříč
asociacemi ať již ve smyslu odborném, tak ve smyslu legislativním. Tento předpoklad se ukázal jako
velmi správný a hlavně praktický. Setkávání probíhají jedenkrát měsíčně, vždy za účasti předsedů či
jinak delegovaných členů asociací. Za ADCR jednali v roce 2012 Kamila Laudová, Štěpán Smolík
a Viktor Dočkal.

Byly definovány a odsouhlaseny cíle, které jsou také součástí společného prohlášení:









vytvoření odborné platformy v oblasti kreativních terapií,
kotvit jednotlivé obory v kontextu legislativním,
nastavit či podpořit rozvoj vzdělávacích programů v v rámci vysokoškolského vzdělání,
informovat odbornou i laickou veřejnost o dění v kreativních terapiích,
zajistit kreativním terapiím zázemí a postavení, které následně umožní poskytovat kvalitní
a vysoce kvalifikované služby, které jsou v soulady s profesními standardy, vzděláním a etikou
v daných oborech. Ruku v ruce s tím jde také návaznost na standardy evropské potažmo
světové,
podpořit profesní rozvoj – vzdělávání, výcviky, supervize a dobrou praxi napříč obory,
dlouhodobě chceme usilovat zajištění kvalifikované a cíleně poskytované terapeutické péče
v rámci jednotlivých oborů.

V praktických krocích proběhlo několikero setkání na úrovni ministerstev – Ministerstvo
práce a sociálních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo zdravotnictví,
s cílem mezirezortního kotvení. Jednání nejsou dosud u konce, jsou stále aktuální a mají své
pokračování a ADCR je při tom.
Do spolupráce patří také komunikace s dalšími subjekty – mimo profesní asociace, které se
kreativně terapeutickou tématikou v rámci ČR zabývají. Snažíme se o hledání styčných bodů, dohod,
pozitivní vymezení veškerých ustanovení, které jdou opět v kontextu profesních standardů a etických
zásad odborné praxe v rámci ČR, Evropy či USA.
Těšíme se na další spolupráci v roce 2013.

Kurz: Expresivní přístupy při práci se skupinou
(Štěpán Smolík)
V období duben – říjen 2012 proběhl již třetí běh kurzu Expresivní přístupy při práci se skupinou,
tentokrát v prostorách Sauny Hadovka v Praze 6. Finančně byl kurz v tomto případě plně pokryt
z kurzovného. Lektorsky se na kurzu podíleli Jan Veselý, Lenka Fisherová, Kamila Laudová, Štěpán
Smolík, Veronika Hilská, Jakub Geisler a Ilona Labuťová. Kurz řádně dokončilo a osvědčení získalo
8 frekventantů.

Finanční zpráva
(Darina Bláhová, Jan Veselý)
Hospodaření (skladba nákladů a výnosů, zaokrouhleno na celé Kč).
Účetní období 1. 1. 2012 - 31. 12. 2013

VÝNOSY
Granty
Ostatní výnosy
Tržby za vlastní výkony
Úroky
Jiné ostatní výnosy
Členské příspěvky
Dary
VÝNOSY CELKEM
VÝSLEDEK
HOSPODAŘENÍ
Výnosy
Náklady
Výsledek hospodaření

POLOŽKA
0
112889
78703
6
1180
18000
15000
112889
POLOŽKA
112889
101799
11090

NÁKLADY
Materiální náklady
Služby
Telefony
Právní a ekonomické
služby
Ostatní služby
Cestovné
Cestovné náhrady
Osobní náklady
mzdy
Ostatní náklady
Jiné ostatní náklady
NÁKLADY CELKEM
PŘEHLED
DLOUHODOBÉHO
MAJETKU
Notebook, dataprojektor
Tiskárna

POLOŽKA
6852
67477
5204
8453
53820
11000
11000
15730
15730
740
740
101799
POLOŽKA

25870
1849

Poznámky k finanční zprávě

Účetnictví pro ADCR vede Ing. Darina Bláhová, P.O. Box č. 1, 257 21 Poříčí nad Sázavou.
Hospodaření v roce 2012 skončilo kladným výsledkem: 11090 Kč.
Na jednání Výkonného výboru dne 31. května 2012 byl schválen vyrovnaný rozpočet pro rok 2013,
výnosy a výdaje činí 213 500 Kč.
V Brně dne 1. července 2013

Asociace dramaterapeutů České republiky
Praha 1, Pohořelec 25, 118 00
www.adcr.cz
E-mail: adcr.cz@gmail.com

