Etická komise je orgánem ČAA, z.s., pracuje podle zásad uvedených ve Stanovách ČAA, rozpracovaných v
Etickém kodexu.
Etická komise je tříčlenná. Členové etické komise jsou voleni valnou hromadou, funkční období je dvouleté.
Činnost:
 EK se opírá o Etický kodex ČAA, zodpovídá za jeho znění, v případě potřeby připravuje návrhy na jeho
změny, které následně předkládá Valné hromadě ke schválení, ev. spolupůsobí při jejich aplikaci
 EK zajišťuje ochranu lidských subjektů v činnostech členů ČAA tím, že projednává veškeré stížnosti na
působení členů ČAA, a to jak v oblasti praktických činností, tak v oblasti výzkumné (při provádění
výzkumu je možné zaevidovat výsledky výtvarné tvorby klienta s jeho souhlasem mimo případy
osobního kontaktu mezi arteterapeutem/výzkumníkem a klientem, např. při statistickém zpracování
výtvarné produkce klienta)
 V případě potřeby EK komunikuje o adekvátní odpovědi na stížnost s výborem ČAA
 Členové EK zachovávají mlčenlivost o informacích a skutečnostech, které se dozví v souvislosti se svým
členstvím v EK ČAA
 EK eviduje všechny stížnosti a odpovědi na ně a tyto záznamy uchovává

Kompetence EK:
 Může posuzovat etiku poskytování péče ve vztahu ke klientovi
o
v případě jakýchkoliv neodborných intervencí,
o
při porušení soukromí klienta
o
při zneužití klienta
o
ve vztahu k absenci vzdělávání
o
v případě jiného poškození klienta
o
v případě nevhodného zacházení s dokumentací (obrázky)
EK se stará o aplikaci etických norem do praktické arteterapeutické činnosti včetně etických kritérií
přiměřenosti a forem informování pacientů. EK v případě porušení etických pravidel provádí zjištění, vydává
stanoviska, která předkládá Výboru. Výbor ČAA může též předložit etické komisi materiál k posouzení.
Veškeré stížnosti jsou zasílány mailem na adresu výboru ČAA, který je neprodleně přeposílá mailem etické
komisi ČAA, která po přešetření výsledek opět předává výboru ČAA. Lhůty k odpovědi jsou 4 týdny (pokud
situace nevyžaduje větší časovou dotaci - např. konzultace s jinými institucemi, vyhledávání informací - pokud
ano, pak 8 týdnů).
Etická komise se schází 1x měsíčně (kromě letních prázdnin).

