Zápis z Valné Hromady ADCR 7.11. 2015
Program a časový rozvrh VH
1) 14:45 přivítání před Divadlem Kampa
2) 15:00-15:45 Divadlo Ujeto
3) 15:52 přesun do Mlýnské kavárny
4) 16:00 seznámení členů s činností asociace v právě probíhajícím roce 2015 a představa 2016
5) přehled hospodaření 2015, zpráva Kontrolní rady
6) konference Spaces for Art Therapis III., II.EFD konference a přehled dalších zajímavých drama
událostí 2016
7) diskue, reflexe a přání členů kudy směřovat další kroky asociace
8) 18:00 Závěr
Přítomní: Jakub Geisler, Jana Böhmová, Lenka Fisherová, Kamila Laudová, Jan Veselý, Markéta
Těmínová, Radmila Schneiderová, Ilona Labuťová, Štěpán Smolík, Viktor Dočkal
VH si jednomyslně odsouhlasila stanovený program
Ad 1 – Ad 3) Divadlo Ujeto
Děkujeme moc Divadlu Ujeto za divadelní exkurz a skvělý zážitek. Už víme (to se nikdy neomrzí),
že není radno si zahrávat s čerty, je třeba používat rozum a důvtip, pěstovat si dobré vztahy, starat se
o sebe, vypadat k světu a tu a tam si i povyrazit. Předseda bere toto poselství vážně a spolu s
výkonným výborem se bude snažit dané podněty zapracovat do dalších jednání a aktivit ADCR!
Ad 4) Činnost ADCR
Od roku 2015 se Asociace snaží podnikat kroky, směřujících ven k veřejnosti :
• pod asociací vyšla na konci roku 2014 kniha – Úvod do Dramaterapie (Sue Jennings v
překladu Štěpána Smolíka), probíhá distribuce knihy – workshopy, přednášky, knihovny,
nakladatelství. Kniha zatím není výdělečná = z prodeje vyplácíme Štěpána, autorská práva
apod., budoucí zisk bude použit na chod asociace.
- pomohla by nám další distribuce knihy – jsou osloveni jednotliví členové
- jakýkoliv nápad je vítán, mluvíme o možnostech vydání kniny elektornicky (budeme zjišťovat
možnosti, případně jednat)
• Asociace organizovala v 1.čtvrtletí 2015 1.letní školu. Ta se však bohužel nenaplnila,
plánujeme však pokračovat, máme nápady jak, přemýšlíme o způsobu financování. 1. krok
bereme jako platný pokus
• vystupujeme aktivně v profesních mezioborových kruzích, jsme partnery pro jednání na
mnoha úrovních – kreativní terapie, psychoterapie, supervize – a to jak u nás tak v zahraničí
• těžiště práce v Asociaci je hodně orientováno na dlouhodbý profit – ukotvenost oboru,
zázemí kde je možné se profesně opřít, standardy a etika v kontextu světového
dramaterapeutického dění. Dlouhodobost má nevýhodu v tom, že se stává "neviditelnou" ve
smyslu okamžitých a rychle hmatatelných benefitů pro členy. Myslíme na to jak vyvažovat
dlohodobě důležité a nezbytné s hmatatelností rychlích benefitů členství.
ADCR je nadále aktivní v EvropskéFederaci Dramaterapeutů (EFD), patří nám hlas v důležitých
jednáních a diskusích kolem dění v evropské dramaterapii. V současné době probíhají přípravy II.
EFD konference.

Mezioborová setkávání – 1x do měsíce, probíhají setkávání profesních asociací v kreativně
terapeutické platformě ( arteterapeutický asociace ČAA, mozikoterapeutická CZMTA , tanečně
pohybová TANTER a dramaterapeutická ADCR). Cílem je legislativní kotvení oborů, etika,
vzdělávání, mezioborová spolupráce.
Ad 5) Zpráva KR
Slovy předsedkyně KR Jany Böhmové, ADCR ve sledovaném období 1.1.2015 – 31.10. 2015
hospodaří slušně, peněz mnoho nezbývá, ale je možné se udržet v plusových číslech.
Doporučení rady:
− zvážit možnost změnit banku, poplatky u současné banky jsou poměrně vysoké
− svolávat VH na začátku kalendářního roku – představení hospodaření za celý rok, větší
přehlednost
− apel kontrolní rady na dlužníky a opozdilce v placení příspěvků
Celková zpráva, uložena a v papírové podobě archivována. Viz Archiv ADCR .
Ad 6) Konference spolupořádané ADCR 2016

V roce 2016 nás čekají dvě velké konferenční události
•

24.-25. 6. 2015 v Praze, proběhne naše III. Mezinárodní konference Kreativních terapiíSpace for Art Therapies III, Téma: ČAS A ZMĚNA
Oslovení řečníci: Kamila Laudová (CZ), Marc Willemsen (NL), workshop/lekce: John
Bergman (USA) Igrid Lutz (GER) a další

Vítány jsou nápady členů, koho oslovit na případnou dílnu/lekci - viz email odkaz
adcr.cz@gmail.com , stejně tak je vítána jakákolilv pomoc v hledání finančních prostředků či jiná
pomoc vztahující se k přípravám a realizaci konference.

•

6.- 8.5. 2016 v Bucureşti se ve spolupráci s ADCR uskuteční 2nd European Dramatherapy
Conference, Téma: Opening the Curtains

"Call for papers" rozešle Viktor Dočkal do email listu všem členům asociace.

Ad 7) Diskuse, přání, směřování..
Ilona – nabízí možnost grantu na zahraniční výměnu vzdělávání v rámci ADCR, má konkrétní
nápad na realizaci, je potřeba se kolem toho ještě sejít, nejpozději v únoru. Zvažujeme oslovit
profesionálku k sestavení žádosti. Ilona se zeptá a obešle případnou pracovní skupinu.
Honza – podporuje myšlenku Ilony, shodujeme se na důležitosti krátkodobých benefitů pro členy
Lenka - mluví o setkání a spolupráci s britským specialistou v Creative Arts Therapiest , který se ve
své doktorské disertaci soustřeďuje na vymezení mezi DT a DV.
O možnsotech využití interdisciplinárních zdrojů mluví i Radka a odkazuje na storytelling.
Nápad na seminář zaměřený "na hranu" – zdroje, specifika, těžistě, propojení.
Viktor – vrací do asocice otázku časopisu ARTETERAPIE, v kontextu současných změn v redakci a
návrhy nové koncepce, se zdají být možnosti pro asociaci lákavější než doposud
Markéta, Ilona – propagace na webu a Fcb, propojování napříč spektrem
Přijaté ustanovení:
VH vyslyšela návrh KR o přesunutí termínu VH na začátek roku. Vzhledem k současnému
datu, bude nejbližší VH svolána v 1. čtvrtletí 2017. Schváleno jednohlasně.
Děkujeme Všem členům za aktivitu, podporu a podnětnou diskusi!

Zapsali : Lenka Fisherová
Viktor Dočkal

