Zápis VV ADCR 8.2. 2016
přítomní: Kamila Laudová, Markéta Těmínová, Ilona Labuťová, Štěpán Smolík, Viktor Dočkal
Program:
1) Standardy ADCR
2) Sekce ČPS + ČAP
3) Konference - EFD + Spaces
4) Evropský projekt
5) Web
6) Banka
7) 2 nové členky
- program odsouhlasen
ad 1) výbor probral aktualizaci standardů ADCR, v nové formě byly schváleny a půjdou na web,
Štěpán ještě upraví formální stránku
ad 2) vzniká nová sekce pod ČPS - tato sekce je výsledkem dohody na meziasocčních setkávání - cíl
podpora a kontext zdravotnictví, výzkum, další odborné plénum na, kterém je možné se setkávat,
plénum pro mezioborová setkávání - spolupráce s psychoterapeuty. Asociace je spoluzakládajícím
článkem členství v sekci je individuální.
Stejnou měrou spolupracujeme také s ČAP cíl je stejný - plénum pro mezioborová setkávání spolupráce s psychoterapeuty, aktuální dění v politice a legislativě.
ad 3) Kamila je v boardu konference EFD, je to náročné z Asociace bude prezentovat Lenka Fisherová,
Kamila bude spolupracovat s Lenkou na workshopu, moc velká účast z ČR není, škoda.
Ve "Spaces" kolují tradiční nejistoty - z plného listu aktivních zastoupení je opět polovina - jistě
přijede Marc Willemsen a John Bowtell, přednášku dá také Kamila Laudová
ADCR má na starost tentokrát kulturní část - bude Divadlo Ujeto se svým Kabaretem
ad 4) Markéta s Ilonou zkoumají možnost podání projektu, oslovena je asociace německá, britská,
holandská a italská, možnost podání na konci března 2016 = kalup
Viktor - popožene zástupce jednotlivých Asociací
Ilona - pošle text
ad 5) web - zkoumáme možnosti web, dosavadní společnost je trochu komplikovaná na komunikaci,
web taky není příliš "user friendly"
více zjistí Viktor od Jany V., dále na webu pracuje Markéta
ad 6) mluvíme o změně banky, dobrá zkušenost je s Fio - Ilona zjistí možnosti
ad 7) byly přijaty 2 nové členky Hana Kotálová a Andrea Horská - gratulujeme
Zapsal: Viktor Dočkal

