
Zápis z Valné hromady konané 5.4.2019

Přítomni:
Laudová,  Smolík,  Dočkal,  Jarošová  Těmínová,  Albrich,  Teklová,  Bárta,  Jurenková,
Růžičková

plnou moc k zastupování dodali:
Labuťová, Fišerová, Schneiderová, Veselý, Böhmová, Svobodová

1. Zahájení  valné hromady -  představení  bodů programu a zhodnocení  aktuálního
stavu ADCR

2. Zpráva kontrolní komise -  přečtení zprávy KK. Valná hromada se vyjadřovala k
výtce,  že  ADCR  již  neuvádí  výroční  zprávy,  ale  zprávy  o  hodpodaření.  Valná
hromada  se  usnesla,  že  je  to  v  pořádku,  pokud  bude  zachována  současná
informovanost členů o aktuálním dění prostřednictvím e-mailu, zápisů z výkonného
výboru  a  webových  stránek.  Ze  zprávy  kontrolní  komise  dále  vyplynulo,  že  je
spokojena s činností  výkonného výboru, který žádá o informování členů o datech
jeho jednání,  a dále dalších námitek k fungování ADCR nemá.

3. Etická komise - člen etické komise B. Fajmon písemně informoval před konáním
valné hromady předsedu ADCR o tom, že nechce být nadále členem etické komise.
Valná hromada se jednohlasně usnesla, že jej ve funkci nahradí H. Růžičková. Etická
komise nadále zůstává tříčlenná ve složení - Růžičková, Albrich, Schneiderová

4. čtyřasociační spolek - Spolek vyšel z potřeby prosazovat společné zájmy asociací.
Zejména se bude snažit o prosazování legislativního kotvení kreativních terapií. Do
budoucna  by  také  měla  vzniknout  jedna  etická  komise,  kterou  mohou  využívat
všechny  asociace.  V  současné  době  jsou  již  sepsány  stanovy  spolku.  Tvoří  se
standardy a hledá se sídlo.

5. konference Space for Art Therapies -  Proběhne v 28.-29. 6. 2019. Členové byli
vybídnuti  k  aktivnímu oslovování  účastníků.  Program konference  se  připravuje  a
jednotliví řečníci a lektoři workshopů budou představováni na FB a webu asociace.

6. konference EFD - Shrnutí minulých ročníků. V květnu proběhne v Miláně setkání, na
kterém  budou  zástupce  ADCR  předkládat  svou  vizi  o  příští  konferenci,  která
proběhne v Praze (nejspíše v termínu 8.-9.  5.  2020).  ADCR bude pořadatelskou
organizací.  Dále  se  bude  na  setkání  projednávat  směřování  EFD  a  vztahy  s
ostatními světovými dramaterapeutickými asociacemi. 


