
Valná hromada ADCR
17.3.2017

Přítomni: Dočkal, Smolík, Labuťová, Bláhová, Fisherová, Bohmová, 
Těmínová

Plné moci předali: Laudová, Albrich, Geisler, Schneiderová, Svobodová, 
Veselý, Fajmon

Počet přítomných členů a členů jednajících v zastoupení, splňuje 
potřebnou část hlasů k usnášení schopnosti VH.

1) HOSPODAŘENÍ
 Zůstáváme u Komerční banky
 Poprvé za dobu existence ADCR jsme v hospodaření v plusu
 Ze zisku platíme ztráty z minulých let
 Proběhla debata o datové schránce (Viktor jako statutární zástupce o

ni zažádá a přístup dá ještě Markétě Těmínové (která s ní už umí 
pracovat) a Darině Bláhové. 

2) ZPRÁVA KONTROLNÍ RADY
 Kontrolní rada zasedla 16.3.2017 v následujícím složení ( Mgr. Jana 

Bohmová (předsedkyně), Mgr. Lenka Fischerová, , Mgr. Jan Veselý 
PhD.

 Kontrolní rada se zaměřila na činnost VV a hospodaření asociace. 
Kontrolní rada měla k dispozici tyto písemné materiály: 

 zápisy z jednání VV
 Knihu bankovních výpisů
 Pokladní knihu
 Přijaté a vydané faktury
 Finanční výsledovku za období 1.1.2016 - 

31.12.2016

 Kontrolní rada přijala tato usnesení:
 Za sledované období hospodaří ADCR se ziskem 9 

345, 27 Kč. Náklady 38 133,93 a výnosy 47 479,20 
Kč

 KR oceňuje dojednání nových platebních 
podmínek S Komerční bankou



 KR kvituje přesunutí VH na začátek kalendářního 
roku

 KR konstatuje, že nebyla dosud zveřejněna výroční
zpráva ADCR za rok 2015

 KR děkuje členům Výkonného výboru za jejich 
dosavadní práci pro Asociaci v roce 2016

3) POLITIKA/ KOTVENÍ OBORU

Pokračují jednání na úrovni ministerstev, vytrvale pokračují vysvětlování 
o rozdílu mezi profesí, oborem s dlouholetou, celosvětovou tradicí,  
teorií a výzkumem a etikou, ke keré se ADCR hlásí a „byznysem“ těžícím 
z nepřehlednosti současného stavu kreativně terapeutických oborů v Čr.
Probíhá aktivní spolupráce s se třemi dalšími profesními asociacemi v 
oboru Umělecko-kreativních terapií – ČAA (arte), CZMTA (muziko) a 
TANTER (tanečně pohybová teraie)

4) Evropská Federace Dramaterapeutů

ADCR se aktivně podílí na profesním dění na evropské úrovni, máme 
zastoupení v boardu v EFD; pověřenými zástupci k jednání za asociaci, 
jsou Kamila Laudová, Štěpán Smolík a Viktor Dočkal.
Velká Británie, přes všechny peripetie spojené s Brexitem, zůstává a má 
velký zájem být členem federace.
Současným předsedou je Johannes Junker z Německa.
Přípravuje se další konference – hostitelskou zemí je tentokrát Belgie, 
universita v Ghentu, datum 7. - 9. 4. 2017

5) Garance výcviku

Na konci dubna 2017 končí DvT výcvik, který ADCR profesně garantuje, 
rámuje standardy a etickým kodexem. Gratulujeme a těšíme se na nové 
členy!

Moc děkujeme Všem členům ADCR za přízeň, přejeme mnoho 
profesních, ale i osobních úspěchů!

 Zapsala: Ilona Labuťová
                                                                            Asociace Dramaterapeutů ČR


	Valná hromada ADCR
	17.3.2017
	Zapsala: Ilona Labuťová

