Zápis z VV 4.3.2019
Přítomni: Viktor Dočkal, Štěpán Smolík, Markéta Jarošová Těmínová, Ilona Labuťová
Omluveni: Kamila laudová
Témata:
1. Valná hromada – 5.4. 2019 v 18,00 hod. …..... (pozvání pošle Viktor)
forma setkání neformální – v kavárně/ hospodě
bod programu „ Co bych dělal jinak, kdybych byl ve výboru?“, jak zaktraktivnit ADCR, aby
o něj mělo více lidí zájem a stávající členové se chtěli účastnit více nabízených akcí?
2. 4 CATS (společná nezisková organizace 4 asociací)
Stanovy jsou hotové, zapsání jako „zapsaný spolek“ se blíží.
Každá asociace zaplatí příspěvek na právničku a příspěvek na provoz.
I3. V. ročník Mezinárodní konference
Therapies, www.arttherapies.cz.

Kreativních

terapií-Space

for

Art

28.-29.6. 2019, Praha
DAMU, Karlova 26, Praha 1
Konference probíhá již tradičně ve spolupráci čtyř profesních asociací - Česká
Arteterapeutická Asociace (ČAA), Muzikoterapeutická Asociace (CZMTA), Taneční a
pohybová Asociace (TANTER) a Asociace Dramaterapeutů České Republiky (ADCR).
Téma: Respekt a dotek
Opatrně se dotýkáme citlivých míst, s respektem kroužíme, abychom ve správný okamžik
mohli vytáhnout na světlo vše důležité, avšak zasuté, v labyrintu (ne)vědomí. Pohyb
štětcem může bez respektu škrtnout předem domluvené dohody, dotknout se profesních a
etických hranic a rozpoutat drama, ze kterého nevytančíme ani kdyby tisíc klarinetů! Najít
společnou řeč, dotknout se podstatných profesních a legislativních témat vyžaduje velkou
míru respektu, časové investice i trpělivosti. Obzvláště v době, která-celosvětově-bublá
populismem a všeobecným prospěchářstvím.
A jak je to s reálným dotykem v přímé práci s klienty? Jedni tvrdí, že dotýkat se je
nepřípustné, jiní považují dotyk za přirozenou součást našeho života a dotýkat se je tedy
žádoucí. Jak to vidíte vy? Jak se k tomu staví Vaše profesní modalita - Arte, Tanec,
Muziko, Drama - a liší se nějak pohledy v rámci přístupů jednotlivých modalit? Můžeme
respektovat odlišnost pohledů? Přijďte se snámi podělit o Váš pohled a názor, přijďte si
posledchnout a vyzkoušet si pohled a názor ostatních.
Cena: 3 100,-Kč; členové ČAA, CZMTA, TANTER, ADCR a studenti 2 800,- Kč
od 15.5. 2019 jednotná cena 3 100,- Kč
 každá asociace má jako vždy prostor pro dva řečníky a šest workshopů
 první potvrzená dramaterapeutka, která povede workshop za sekci dramaterapie je
Raffaella Perrota (Itálie), další potenciální prezentující a řečníky budeme v
nejbližším možném termínu oslovovat.

EFD (Europien Federation of Dramateraphy)
Setkání výkonného boardu proběhne v květnu v italském Milánu, koordinuje italská
asociace dramaterapie. Na programu bude především nadcházející konference, která
proběhne příští rok v Praze.
Termín 5. Evropské dramaterapeutické konference bude pravděpodobně na přelomu
dubna a května 2020. Největší oříšek je zajistit dostatečné prostory. Potřebujeme prostory
pro cca 200 lidí, z toho jeden velký prostor pro všechny a cca 7 menších místností/sálů pro
cca 20 lidí, kde by probíhaly paralelní workshopy.
Budeme vděční za všechny nápady, kde by tato prestižní záležitost mohla probíhat.

