Zápis z jednání Valné hromady
Dne: 24. 11. 2014
Přítomni: Beate Albrich, Jana Bohmová, Viktor Dočkal, Blahoslav Fajmon, Ilona Labuťová,
Kamila Laudová, Radmila Schneiderová, Veronika Svobodová, Markéta Těmínová, Jan
Veselý, Jana Vožechová
Plnou moc předali: Jan Bartošek, Lenka Czereová, Jakub Geisler, Veronika Hilská, Kristýna
Krahulcová, Lenka Fisherová, Lenka Pavlasová, Štěpán Smolík
Předsedkyně Kamila Laudová přivítala všechny přítomné a představila program jednání, ke
kterému nikdo ze zúčastněných neměl výhrady. Jednání bylo zahájeno.
Program jednání:
1.
Zpráva o činnosti ADCR
a) činnost výkonného výboru v roce 2014
b) Informace o aktuálním stavu EFD
c) Informace o aktuálním stavu jednání 4 asociací
2.
Webové stránky adcr.cz
3.
Změna stanov
4.
Volby do výkonného výboru, etické komise a kontrolní rady
1.
Zpráva o činnosti ADCR
a) Činnost výkonného výboru v roce 2014 – Kamila Laudová
- V uplynulém roce z funkce odstoupily Jana Vožechová a Veronika Hilská.
- Podařilo se vydat překlad knihy Sue Jennings: Divadlo a léčba. Vytištěno 600 knih, cena:
280 Kč. Překlad: Štěpán Smolík (člen výkonného výboru).
- Předsedkyně ADCR apelovala na zvýšení účasti členů v aktivitách ADCR a zmínila
možnosti prezentovat své názory, postřehy, podněty na jednáních Výkonného výboru, která
jsou avizována předem.
b) Informace o aktuálním stavu EFD (Evropská federace dramaterapeutů) – Kamila Laudová
- ADCR je zakládajícím členem EFD, díky funkční spolupráci 3 členů ADCR (Laudová,
Smolík, Dočkal).
- ADCR je spoluorganizátorem konference Opening the map v Athénách, která se koná 1.-3.
května 2015.
- Dalšími členy EFD jsou: Velká Británie, Německo, Itálie, Řecko, Nizozemí, Belgie, Polsko,
Litva, Rumunsko, Izrael, Francie.
- Současnou vizí je například realizace mezinárodních projektů.
c) Informace o aktuálním stavu jednání 4 asociací – Viktor Dočkal
- Jednající asociace: dramaterapie, arteterapie, muzikoterapie, taneční a pohybová terapie.
- Důležité je, že se asociace spojily a snaží se prosazovat společné zájmy, tj. kotvit
standardy terapeutických oborů, s respektem k aktuálnímu kontextu vývoje
jednotlivých asociací
- Jedná se o těžký a náročný proces, kdy se stále dokola jedná s ministerstvy a úředníky.
- Situaci komplikují žaloby mezi asociacemi a Akademii Alternativou dané neshodami
v základním pojetí standardů výkonu praxe a standardů vzdělávání-tj přípravy na
výkon praxe.

- 4 asociace realizují konferenci Expresivních terapií a vydávají společně časopis.
2.
Webové stránky adcr.cz
Po odchodu Jany Vožechové z ADCR neměl stránky, kdo spravovat. Před 2 měsíci se zjistilo,
že správa stránek je nefunkční. V minulém týdnu řešila Jana Vožechová a Ilona Labuťová
možnost opravy s firmou Úspěšný web. Zajistí opravu. Poté Ilona Labuťová stránky
zaktualizuje. Facebook je plně funkční. Správu zajišťuje Ilona Labuťová.
Výzva: je třeba najít vhodnější formát pro webové stránky tak, aby se snížily náklady na
provoz.
3.
Změny ve stanovách
Současný název Asociace dramaterapeutů české republiky, zapsaný spolek.
Aktuální znění stanov v příloze.
Zásadní změny:
- Počet členů Výkonného výboru snížen ze 7 na 5.
- Zrušeno skupinové členství.
Hlasování o úpravě stanov: Nové stanovy přijaty v plném znění všemi zúčastněnými.
4.
Volby do výkonného výboru, etické komise a kontrolní rady
Volební komise: Jana Vožechová, Jana Bohmová, Veronika Svobodová
Počet voličů: 19. Valná hromada je usnášeníschopná.
Předsedkyně výkonného výboru zahájila volby.
Do výkonného výboru kandidovali a počet hlasů získali:
Jana Bohmová – 6
Lenka Czereová – 1
Viktor Dočkal – 17
Ilona Labuťová – 17
Kamila Laudová – 17
Štěpán Smolík – 18
Veronika Svobodová – 8
Markéta Těmínová – 10
Členy výkonného výboru se stalo prvních 5 s nejvyšším počtem hlasů, tedy:
Dočkal, Labuťová, Laudová, Smolík, Těmínová.
Nově zvolený výkonný výbor se sejde nejpozději do měsíce od konání voleb.
Do etické komise kandidovali a členy se stali: Albrich, Fajmon, Shneiderová
Do kontrolní rady kandidovali a členy se stali: Bohmová, Fisherová, Veselý
5. Závěr
Kamila Laudová ukončila jednání Valné hromady, poděkovala všem za účast a shrnula
priority
ADCR:
–
zaktualizovat webové stránky adcr.cz a pravidelně je aktualizovat Info o dění v Adcr
–
najít administrátora webových stránek (pravděpodobně Ilona Labuťová)
–
najít koordinátora prodeje knihy (doporučení i od nakladatele)
–
najít fundraisera

