O ASOCIACI
Česká arteterapeutická asociace je neziskové profesní sdružení arteterapeutů,
které je zároveň otevřené i všem zájemcům o arteterapii. Cílem ČAA je koordinace
úsilí o zkvalitňování oboru arteterapie v České republice.
Česká arteterapeutická asociace byla založena v roce 1994. Od počátků vytváří
prostor pro vzájemnou odbornou komunikaci arteterapeutů, zabezpečuje
kontakty s dalšími obory - zejména s příbuznými expresivně-terapeutickými obory
a s psychoterapeutickými a pedagogickými obory. Je organizátorem nebo
spoluorganizátorem konferencí a odborných setkání. Garantuje odborné akce.
Podílí se koncepčně na arteterapeutických aktivitách ve zdravotnických,
pedagogických, sociálních i jiných institucích a na výzkumech vztahujících se
zejména k umění, psychologii, psychoterapii a pedagogice.

Orgány Asociace – Výbor
Dipl.KT Beate Albrich, předsedkyně
Bc. Kateřina Drahotová
PhDr. Andrea Hlubučková, místopředsedkyně
Ing. Eva Mašínová (v průběhu roku odstoupila)
Mgr. Jana Merhautová, místopředsedkyně
Bc. Lenka Vávrová
Mgr. Anna Víšková, DiS.
Kontrolní komise:
Mgr. Veronika Lejcarová, předsedkyně
PhDr. Václava Marcineková
Mgr. et Bc. Jiří Mach
Etická komise:
PhDr. Alena Koblicová
PhDr. Ing. Marie Lhotová, Ph.D.
PhDr. Helena Strnadlová
Tajemnice:
Ing. Petra Žufníčková, DiS.

Rok 2020 přinesl neočekávané situace do našich profesních i osobních životů.
Přítomnost krize a opatření souvisejících s covidem způsobila spoustu změn.
Potkáváme se sporadicky, většinou v on-line prostoru, který se nám přiblížil víc, než
bychom si přáli.
Jako výbor, který začal pracovat v novém složení, jsme se fyzicky sešli pouze v lednu a
únoru, od března jsme měli výborové schůze on-line formou. Propojeni z různých
míst v Čechách, jsme přemýšleli o tom, jak členy asociace podpořit v tomto čase.
V reakci na covidovou situaci jsme přeložili doporučení o bezpečné arteterapeutické
práci od EFAT (European Federation of Art Therapy).
Pro členy ČAA jsme také uspořádali zoom setkání 1. 6. 2020. Témata, která jsme pro
tento prostor připravili, se týkala on-line aktivit během koronavirové krize, zkušeností
s novými formami spolupráce. Sdílení tvořivosti arteterapeutů bylo inspirující.
V červnu se Eva Mašínová rozhodla ukončit činnost ve výboru.
V červenci (13. a 14. 7.) jsme uspořádali výborový pracovní den a sešli se osobně
v Praze v KC Zahrada. Společně jsme pracovali na aktualizaci informací na webu ČAA.
Věnovali jsme pozornost oboru a historii arteterapie v Čechách. V rámci přiblížení se

evropským parametrům arteterapeutického vzdělání jsme zpřehlednili kategorii
vzdělání v souladu se stanovami spolku.
Podzimní schůzky a komunikace výboru se nesly ve znamení práce na garantovaném
a profesním členství. Vzhledem k nouzovému stavu a nemožnosti se potkat osobně
jsme 4. prosince připravili on-line valnou hromadu. Ta byla věnována nejen zprávám
o činnosti a hospodaření spolku. Také jsme hovořili o vzdělávání a arteterapeutické
práci. Bonusem pro naše členy byla 5. prosince on-line supervizní dílna s Andreou
Hanzlovou.
Neustáváme v hledání dobrých tvarů kreativity a učíme se novým formám praxe a
spolupráce.

Supervize
V roce 2020 jsme chtěli pokračovat v úspěšném konceptu supervizní skupiny, který
jsme realizovali již v letech 2018-2019. Pro rok 2020 se však nepodařilo shromáždit
dostatečný počet zájemců, tento ročník jsme tedy zrušili. Zpětně vidět, vzhledem
k situaci by se ani supervize uskutečnit nemohly.

I tento rok garantovala ČAA několik kurzů, zejména dlouhodobé výcviky.

Výbor se na pracovním dni v červenci 2020 zabýval mimo jiné specifikací druhů
členství a upřesňováním požadavků k jejich splnění. Katka Drahotová dala
průchod své kreativitě a výsledkem jsou loga pro jednotlivé druhy členství

Garantované členství bylo uděleno Andree Hanzlové.
Uvítáme další zájemce o profesní či garantované členství.
V současné době má ČAA přes 120 členů.

Uskutečnila se v on-line prostředí. Na programu bylo kromě tradičních formalit
také velmi milé sdílení zkušeností s přítomnými členy. Výbor představil své plány
aktivit (nejen) na příští rok. Například konání již pátého ročníku konference Space
for Art Therapies.

ČAA pracovala na organizačním členství EFAT. V této souvislosti byly přeloženy
stanovy,podmínky,členství,standardyietickýkodexČAA
(http://www.arteterapie.cz/english).
Na duben byla naplánována Mezinárodní konference v lotyšské Rize, která se
bohužel vlivem pandemie nemohla uskutečnit.

Během července 2020 se výbor ČAA sešel v Praze, v Komunitním centru Zahrada,
aby probral zejména koncepci vzdělávání a standardů v arteterapii. Vzhledem
k připravovanému členství v EFAT bylo potřeba požadavky na vzdělání
arteterapeutů přizpůsobit evropským standardům.
Dlouhou dobu se také výbor věnoval aktualizaci webových stránek, čímž se
zvýšila jejich přehlednost. Probíraná témata, která se objevila na webu: historie
arteterapie v ČR, využití arteterapie v různých , etický kodex (porovnání s etickým
kodexem EFAT), vzdělání a kvalifikace arteterapeutů v porovnání s Evropou,
vzdělání, kurzy, supervize, typy členství, definice arteterapie a artefiletiky.
Stále vítáme jakékoliv podněty a nápady ze strany členů ČAA.

Naše asociace se snažila podpořit své členy ve složitých dobách, proto uspořádala
několik online setkání. Jejich cílem bylo zejména sdílení zkušeností

s provozováním arteterapie distančně, ale také nabídnutí společného prostoru
pro společnou diskusi i toho, co se nedaří. Všechna setkání byla velmi milá a
nabídla mnoho nápadů a námětů všem zúčastněným.

Budeme reagovat na situaci související s koronavirovou pandemií a i v dalším roce
plánujeme pokračovat v setkávání členů ČAA a poskytování prostoru pro sdílení
on-line formou.

Své členy také chceme podpořit v rozvoji vzdělávání v oboru arteterapie a pro
další rok plánujeme nabídku on line supervizních setkání se supervizory ČAA.

V roce 2021 se budeme také věnovat přípravě volební Valné hromadu a doufáme,
že se budeme moci potkat naživo. Čekají nás volby do Výboru ČAA a volby etické
a kontrolní komise.

Chceme dokončit organizační členství v EFAT a zapojit se do mezinárodní
arteterapeutické spolupráce.

Pro naše členy také plánujeme cyklus „osvětových“ seminářů o arteterapii.

Plánujeme dále vylepšovat webové i Facebookové stránky.

Zpráva o hospodaření v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

Příjmy

Výdaje

Převod 2020
Pokladna CZK

2.824,00

Pokladna EUR

206,00

Banka CZK

379.972,86

Banka Space CZK 15.003,83
Banka EUR

457,06

Garance výcviku

26.640,00

Administrativa a
účetnictví

30.285,00

Prodej časopisu

11.087,00

Údržba domény

10.247,00

Členství

73.589,00

Workshop

13.600,00

Prodej časopisu

3.488,00

Vrácení přeplatku
Hlubučková

720,00

111.316,00

Příjmy celkem

111.316,00

Výdaje celkem

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2020

zisk 52,976,- Kč

KZ pokladna CZK

4.176,00 Kč

KZ pokladna EUR

206,00 EUR (v r. 2020 žádný pohyb)

KZ banka CZK

428.407,37 Kč

KZ banka EUR

577,41 EUR

KZ banka Space

15.003,83 Kč

Časopis ve sledovaném období - zisk 7.599,- Kč
Příjmy – prodej

11.087,- Kč

Náklady na distribuci časopisu:

3.488,- Kč

Pohledávky k 31. 12. 2020:

8.000,- Kč

Závazky k 31. 12. 2020:

10.000,- Kč

58.340,00

