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Zápis z VH 22. 11. 2013 

Kamila Laudová předsedkyně ADCR zahájila Valnou hromadu ADCR. 

Účastníci: Viktor Dočkal, Kamila Laudová, Jan Veselý, Jakub Geisler, Veronika Hilská, Štěpán 

Smolík, Jana Vožechová, Markéta Těmínová,Radmila Schneiderová, Kateřina Siveková-

Křižáková 

Plná moc: Veronika Svobodová, Kristýna Krahulcová, Beate Albrich,Ilona Labuťová,Jana 

Bohmová, Lenka Pavlasová.  

Počet usnášení schopných: 16 

1. Přivítání nových členů. Představení VV.  

2. Aktuální Info o EFD-Evropská federace dramaterapie- Kamila Laudová,Štěpán 
Smolík,Viktor Dočkal 

- Jsme členi EFD. 28. října podepsáno u berlínského notáře. Informace na webu 
nebo se obracet na Štěpána Smolíka nebo Kamilu Laudovou. 

- schválení příspěvků pro EFD (80 Eur/rok 2014)  
- 60e notářsky poplatek, 20e absolutní minimum jako vklad za každý stát. Nové 

téma - rozpočet.  
- Hlasování: Schváleno 16 hlasy. Nikdo nebyl proti. 

3. Transformace sdružení na Ústav nebo Ops- mandát ke zpracování –Ilona Labuťová, 
Honza Veselý 

- Přemýšlíme o třech možných formách. Nejvýhodnější je přejít automaticky na 
spolek. Přejde automaticky od 1.1.2014. Lze mít náhodné vedlejší příjmy. 
Uspokojování a ochrana zájmů, pro který byl spolek stvořený. Dva roky na 
zkontrolování stanov. Vznikne rejstřík spolků. Do roku 2016 musíme doplnit 
některé informace. 

- Změna názvu ze tří možností: SPOLEK ADCR, ADCR, z.s., Zapsaný spolek ADCR. 
Přechází automaticky. Poté nutné změnit na webu název.  

- Hlasování: Schváleno 16 hlasy. Nikdo nebyl proti. 

4. Jednání s ministerstvy v rámci setkání 4 asociací-legislativní kotvení, živý kontakt s 
příbuznými terapeutickými obory –Viktor Dočkal, Kamila Laudová, Štěpán Smolík. 

- Viktor Dočkal informoval o vývoji situace. Na úrovni ministerstev jedná ČAA a 
CZMTA. ADCR a TANTER sdílí,podporují vývoj v kontextu limitů oborů,které 
zastupují, jak je uvedeno ve Stanovách a Standardech Asociací.  

- Úkol do budoucna: vytvořit akreditovaný kurz – vzdělávací moduly. Skupina se 
bude muset rozšířit. Podnět k vytvoření větší pracovní skupiny z členů ADCR.  

- Jsme v živém kontaktu. Jsme v povědomí. Jsme odkazovaní. Jsme 
kontaktovaní. 

- Kamila Laudová informovala o tzv. „vyvažovacích modulech“. 
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5. 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 je tento bod:„ 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, Štěpán Smolík, spolupráce 
s EFD. 

- Podnět pro VV: revize a doplnění Standardů. 
- Podnět pro VV: Definovat vyvažující moduly vzdělávání – akreditovaný kurz. 

Potřeba vytvořit pracovní skupinu. 

6. Výzkumy a učebnice - koordinuje Štěpán Smolík 

- Na VV přednesen návrh na vytvoření učebnice, který je plánován jako několika 
letý projekt. Možno využít zapojení ve výzkumech a dalších projektech. 
Pozvánka pro všechny, kdo se chce podílet. 

- Základní kniha pro zájemce, studenty, odbornou veřejnost. Přesah do 
kazuistik. 

- Výhledově vydat v roce 2018. Práce redakčním způsobem. 
- Nutné vykopnout další termín. 
- Kamila, Viktor, Štěpán, Beate a Jakub. 
- Možno udělat jako handbuch – model.  

7. Letní škola - podnět Ilona Labuťová 

- Neprojednáno z důvodu nepřítomnosti I.L. 

8. Info o Dramabálintu- Laudová,Schneiderová,Dočkal,Smolík,Labuťová. Info 
koordinuje Laudová 

- Představeno.Otevření této vzdělávací aktivity bude oznámeno členům a bude 
na webu, je v přípravné fázi. 

9. E-Časopis na další sezonu. 

- Ano, pro příští rok ADCR zakoupí. 
- Viktor Dočkal k tomu pošle anotaci. Článek jako propagace.  
- Benefit členského příspěvku. 

10. Propagace adcr – Jana Vožechová správa webu. Související téma Garance-potřeba 
vytvoření pracovní skupiny. 

- Ilona Labuťová zastupitelná pro Janu Vožechovou. 
- Webová prezentace – rozepsat rozpočet plus hledat někoho nového. Hledáme 

lepší alternativu. Rozpočet odhadnut na 500. Částka, které nerozumíme. Zda 
zvolit někoho jiného. Zpětně udělat rok zdarma. Vysvětlit v jaké jsme situaci. 
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- Náklady na správu webu vysoké. Jana se pokusí vyjednat slevu. Jinak 
přejdeme na jiný webhosting. Koordinuje Jan Veselý. 

11. Nabídka Supervize – Viktor Dočkal a Kamila Laudová, od jara Štěpán Smolík (všichni 
výcvik v ČIS-Ceský institut supervize          http://www.supervize.eu/ 

- Kateřina Siveková-Křižáková též supervizor-Remedium. Ve výcvikovém modu 
– oprávnění supervizi praktikovat. 

  

- Cena dohodou. Individuální a skupinová. 

12. Ukončování členství z důvodu neplacení příspěvků, v případě, že platba nepřijde do 
čtvrtka 21.11. 2013 bude na VH členství ukončeno. (výzva konkrétním členům již 
byla odeslána). 

- Projednáno. 

13. Schválení příspěvků ADCR: návrh je ponechat 1000,-/rok  

- Hlasování: Schváleno 16 hlasy. Nikdo nebyl proti. 

14. Různé. 

- Výroční zpráva schválena za rok 2013. Nikdo nemá nic proti.  
- Jakub Geisler věnuje ADCR knihu: Challenging behavior.-Sue Jennings-správa 

knihovny Viktor Dočkal. 

Zapsala Jana Vožechová,doplnila Kamila Laudová . 

 


