
Výroční zpráva 2010 

Výroční zpráva Asociace dramaterapeutů ČR,o.s. za rok 2010. 

V roce 2010 se konaly 3 valné hromady. 9.1.2010 , 1.5.2010 a 24.10.2010. 

Hlavní témata, která provázela uplynulé období, vycházela většinou z plánu činnosti na rok 2010. 

 1. Mezinárodní konference Expresivních terapií se konala 18-19.6.2010 v Praze. Naše asociace 

byla jedna ze 4 pořádajích subjektů a to ADCR, Česká muzikoterapeutická as., Česká 

arteterapeutická as., Česká asociace taneční a pohybové terapie. Konferenci navštívilo 200 

účastníků. Ze zahraničních lektorů přijali pozvání od naší asociace prof. Sue Jennings a Salvo 

Pitruzzela PhD. Konference měla u všech domácích a zahraničních účastníků velký ohlas, a 

úspěšně zahájila odborná setkávání v oblasti expresivních terapií v České republice, v tomto 

rozsahu dosud ojedinělém. Role koordinátora za sekci dramaterapie se zhostil se ctí mgr Viktor 

Dočkal. 

 Další téma, které se řešilo v průběhu roku, bylo logo ADCR, závěrečné rozhodnutí bylo posunuto 

na 2011. 

 Významnou událostí bylo přijetí 4 nových členů. Je potěšením stávajících členů, že se řady 

rozrůstají a máme možnost směřovat k vytčenýcm cílům společně. 

 Vzhledem k hledání flexibilnějšího modelu práce asociace byla pověřena plnou mocí 

místopředsedkyně PhDr Kamila Laudová. Tento model se osvědčil jako funkční. 

 V oblasti účetnictví s námi začala spolupracovat paní ing. Darina Bláhová, podstatná opora 

provozu ADCR. 

 V průběhu roku měla ADCR zastoupení mgr Jakubem Geislerem v redakční radě časopisu 

Arteterapie. 

 Podařilo se uspět s projektem na grantovou výzvu MŠMT. Koordinátor realizovaného projektu je 

mgr Štěpán Smolík PhD. 

Název programu: Prevence rizikového chování; Název projektu: Nové možnosti využití 

expresivních přístupů při práci se skupinami ohroženými rizikovým chováním. Číslo rozhodnutí o 

poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2010 “Rozhodnutí č. 

035/PRV/PP/2010-28″ 

 3.12. nám (celé ADCR) byla MPSV udělena akreditace vzdělávací instituce č. 2010/1061-I a 

zároveň i akreditace č. 2010/1062-PC pro program Nové možnosti expresivních přístupů při práci 

se skupinou. 

 Platnosti obou akreditací jsou do 2.12.2014. 

 12.2.2010 založila a spravuje mgr Ilona Labuťová stránku Dramaterapie na Facebooku. 

170 příznivců, z toho se cca 105 lidí každý týden podívá na novinky. 

Na naši asociaci se podařilo navázat i jiné organizace a spolky využívající některou z forem 

spadající do oblasti dramaterapie – např. Divadlo na okraji, které také publikují odkazy na svoje 



akce na naší FB stránce (Bohnická divadelní společnost a Bezdomovecké divadlo Ježek a 

Čížek). 

 Byl zahájen překlad knihy prof. Sue Jennings – Introduction into Dramatherapy překlad : mgr 

Jakub Geisler 

 ADCR je zastoupením Kamily Laudové v kontaktu s evropskou pracovní skupinou DEEP, která 

změnila název na EDEN- European Dramatherapy ExchangeNetwork. 

Poděkování a respekt patří všem, kteří rozumem a srdcem, s vytrvalostí, hravostí, tvořivostí a 

dobrou vůlí přispěli ke všem výše uvedeným aktivitám, bez prvoplánového nároku na materiální 

odměnu. 

Kamila Laudová 

Červen 2011 

 


