Zápis z VV 18.10.2013
Hlavní téma: Příprava témat na VH 22.11.2013


Aktuální: Info o EFD-Evropská federace dramaterapie- Kamila Laudová,Stěpán
Smolík,Viktor Dočkal
 Transformace sdružení na Ústav nebo Ops- mandát ke zpracování –Ilona Labuťová,
Honza Veselý
 plány/ vize 2014:
1) jednání s ministerstvy v rámci setkání 4 asociací-legislativní kotvení, živý kontakt
s příbuznými terapeutickými obory –Viktor Dočkal, Kamila Laudová, Štěpán Smolík.
2) Výzkumy a učebnice- koordinuje Štěpán Smolík
3) Letní škola-podnět Ilona Labuťová
4) další..?
 Oznámení na VH: V rámci legislativního kotvení profese DT třeba rozpracovat
Standardy a vzdělávání v oboru DT. -Revize Standard : V návrzích na revizi a
doplnění Standard v horizontu 2 let jsou tyto body:
„ VŠ (sociálně, pedagogicky, zdravotnicky, umělecky) plus vyvažující moduly vzdělání“
tj definovat moduly potřebného vzdělání v pregraduálním pilíři k profilu dramaterapeuta-bude
vytvořena pracovní skupina -koordinuje Kamila Laudová,Viktor Dočkal,spolupráce s EFD










k registraci členství v Adcr-třeba upřesnit na web-Jak se stát členem- …dochází
k záměně kdo může být členem Adcr a kdo je dramaterapeut, …přidaná věta:
„Členem ADCR se stává každý zájemce o obor, který souhlasí se Stanovami a
Etickým kodexem Adcr, bez ohledu na současný stav dosaženého vzdělání.“
Zpracuje a pověsí na web Ilona Labuťová, podklady Laudová
Neformální část VH: sdílení, co, kdo, kde v rámci dramaterapie dělá –
„dramakavárna“ …kdo zaprezentuje na VH?
Nabídka dramabálinta- Laudová,Schneiderová,Dočkal,Smolík,Labuťová. Info
koordinuje Laudová
E-Časopis na další sezonu ano či ne-Viktor Dočkal
Propagace adcr – Jana Vožechová , podnět od Honzy Veselého: přínos/výhody/... pro
členy ADCR)
Nabídka Supervize – Viktor Dočkal a Kamila Laudová, od jara Štěpán Smolík
(všichni výcvik v ČIS)
Kamila Laudová pošle 2. pozvánku ohledně VH a podle počtu lidí se zařídí prostory
vyloučení členů z důvodu neplacení přísp. Do 15.11.prosíme oznámení o ukončení
členství,pokud nedojde, bude na VH členství ukončeno z důvodu neplacení.-urguje
Viktor Dočkal



Změnit na webu název ADČR na ADCR! Kontext vzniku MAUT-přejmenováno z
Moravské na Mezinárodní konfederaci uměleckých terapií a v rámci této nové MAUT
vznik nové Asociace dramaterapie ČR- mají zkratku ADČR. Dát na web upozornění
na možnou záměnu s naší Asociací- ta má zkratku ADCR. Prosím Janu Vožechovou o
změnu na webu,všude prosím uvádět Adcr.díky. KL



Příští setkání VV pátek 8.11. 11-14h- Honza Veselý upřesní hodinu

