Jednání Výkonného výboru ADCR 31.5.2013
Přítomni: Jan Veselý, Ilona Labuťová, Kamila Laudová, Viktor Dočkal, Štěpán Smolík
Omluveny: Veronika Hilská, Jana Vožechová
Hosté: Beate Albrich, Jakub Geisler
1. Konference – dorazí všichni domluvení lektoři
 aktivní účastníci konference neplatí účast.poplatek
 zatím není dostatek přihlášených, aby se konference zaplatila z poplatků, v tuto chvíli to
tedy vypadá a znamená případně využití 10 000,- ze záloh každé asociace
 program už je hotov, je na webu
 pravděpodobně ještě před konferencí by mohla proběhnout schůzka s Milanem Valentou
ohledně navázání spolupráce s Olomoucí, termín je zatím v jednání
 vymezení rámce pro panelovou diskuzi, kterou za ADCR povedel Kamila L.
2.




setkávání asociací
pokračuje setkávání 1x měsíčně
v současné chvíli žádné novinky, spolupráce s úřady je velmi pomalý proces
výhledově potřeba vytvořit akreditovaný vzdělávací program

3. nový zájemce o členství: PhDr Kateřina Siveková Křížánková – přijata
4. rozpočet a majetek
- v tuto chvíli vypadá rozpočet ztrátově, v plánu překlad a vydání knihy (77 tis.) apod., konkrétní
údaje ve zprávě Honzy V.
- z důvodu uspoření bude zrušeno tel.číslo původně založené pro projekt kurzu expresivních
přístupů (zruší Štěpán S.)
 majetek asociace (PC, dataprojektor, tiskárna) je pořád ve správě Štěpána S.
 rozvaha a mapování možností výdělečných aktivit – diskuze, budeme pátrat dále po zdrojích
 rozpočet schválen
5. změna statutu asociace z občanského sdružení v souvislosti se změnou zákona v r. 2014 –
bod na příští VV (Ilona L)
6. v knihovně nová kniha od I. Zedkové: Tanečně pohybová terapie, Teorie a praxe
7. Úvod do DT – Sue Jennings – překlad pravděpodobně vyjde na podzim, Štěpán S zařídí
propagační letáky na konferenci
8. Internetový časopis konečně dorazil, pouze nemáme veřejné přístupové kódy, Viktor D
dohodne s Janou V.
9. členské poplatky: v tuto chvíli nebudeme snižovat, výhledově je to otázka k diskuzi, bude
souviset i s případnou změnou strategie PR apod.
10. závěry z jednání etické komise (v zastoupení Beate A a Jakubem G): je zapotřebí
 aktualizace a revize etického kodexu ve smyslu aktuálních potřeb na základě praxe
 definovat kompetence EK
 standardizovat postup nahlášení a dalšího řízení ohledně přestupku proti etickému kodexu

 specifikace některých aspektů v DT, např. téma dotyku
 konkretizovat funkci VV v procesním řízení
 bude projednáno na příštích zasedáních VV a bude vytvořena patřičná směrnice, diskuze
nebo případný Beatou A navrhovaný workshop proběhne na VH
11. Zpráva Kontrolní rady
 přečtena zpráva zaslaná členkou KR Lenkou Fisherovou
 závěr: VV pracuje v rámci svých cílů a kompetencí, rada zjistila drobné nesrovnalosti v
transakcích na účtu – zadáno účetí ke kontrole
 rada doporučuje vydání výroční zprávy do konce 1. kvartálu, VZ zatím neobrdržela
 zpráva KR bude archivována
 VZ kompletuje Jana Vožechová
12. EFD
 před dvěma týdny proběhlo setkání prac.skupiny pro vznik EFD v Miláně, za ADCR v
zastoupemí Viktorem D a Kamilou L
 na setkání došlo k dokončení přípravy podkladů k založení Federace
 k finálnímu kroku – založení dojde v Brelíně 26.-28.10 2013, sídlo federace bude tedy v
Berlíně
 ADCR je spoluzakladatelskou organizací
14. Termíny pro další VV: pátek 4.10. 10-14h
VH pátek 4.10. 15-19h
Zapsal Štěpán S

