Stanovy České arteterapeutické asociace, z.s.
Čl. I Základní ustanovení
1.1. Název spolku je „Česká arteterapeutická asociace, z.s.“ (dále jen „Spolek“).
1.2. Sídlo Spolku je Praha.
1.3. Spolek se zakládá na dobu neurčitou.

Čl. II Účel Spolku
2.1. Účelem Spolku je sdružovat arteterapeuty a zájemce o arteterapii, podporovat a rozvíjet odbornou a
profesní úroveň členů, napomáhat možnostem uplatňování arteterapie ve všech adekvátních oblastech a
usilovat o zvyšování úrovně etického povědomí v oblasti arteterapie.
2.2. Za tímto účelem vykonává Spolek hlavní činnost. Předmětem hlavní činnosti Spolku je:
2.2.1. péče o odborný a osobní růst členů (shromažďování a šíření odborné literatury, pořádání vzdělávacích
programů, konferencí, vydávání časopisu Arteterapie a dalších neperiodických tiskovin),
2.2.2. ve spolupráci s dalšími subjekty stanovování podmínek k získání kvalifikace odborného arteterapeuta,
2.2.3. spolupráce s jinými organizacemi podobného zaměření u nás i v zahraničí,
2.2.4. činnost směřující k ochraně veřejnosti před nekvalifikovaným výkonem profese a klamavou reklamou,
2.2.5. formulace vědeckých a odborných stanovisek v oboru arteterapie,
2.2.6. reprezentace svých členů při jednáních s institucemi ČR i se zahraničím a hájení zájmů oboru.

Čl. III Členství
3.1. Spolek má čtyři druhy členství: běžné, garantované, profesní a čestné. Běžným členem Spolku se mohou
stát české i zahraniční fyzické i právnické osoby, které podají písemnou přihlášku, vyjádří souhlas s účelem a
stanovami Spolku, mají písemné doporučení dvou členů ČAA a zaplatí členský příspěvek. O přijetí za běžného
člena rozhoduje výbor Spolku. Seznam členů Spolku je zveřejněn na internetových stránkách Spolku.
Zápis nového člena bude do seznamu členů proveden po přijetí do Spolku. Pokud člen nesouhlasí, aby
jeho jméno bylo zveřejněno na internetových stránkách Spolku, poznamená tuto skutečnost
v přihlášce.
3.2. Garantovaným členem Spolku se stává běžný člen, který splnil následující požadavky pro udělení
garantovaného členství Spolku:
1. vstupní vzdělání: ukončené vysokoškolské vzdělání humanitního, či uměleckého směru –
psychologické, zdravotnické, sociální, pedagogické, umělecké;
2. vzdělání v arteterapii: a) výcvik s arteterapeutickým zaměřením (v rozsahu alespoň 500
hodin) garantovaný ČAA, nebo ukončené vzdělání v arteterapii (Bc.), b) arteterapeutické
kurzy (vzdělávání, konference, workshopy apod.) garantované ČAA v rozsahu 150 hodin;
3. supervize: celkem 50 hodin supervizní práce, z nichž je alespoň 20 hodin skupinové
arteterapeutické supervize a 20 hodin individuální arteterapeutické supervize;
4. praxe: alespoň 2 roky přímé arteterapeutické praxe (500 hodin arteterapie).
O udělení garantovaného členství rozhoduje výbor Spolku na základě podané žádosti a přiložených
dokladů o splnění požadavků pro udělení garantovaného členství.

3.3. Profesním členem Spolku se stává běžný nebo garantovaný člen, který splnil následující požadavky
pro udělení profesního členství Spolku:
1. vstupní vzdělání: ukončené vysokoškolské vzdělání humanitního, či uměleckého směru –
psychologické, zdravotnické, sociální, pedagogické, umělecké;
2. psychoterapeutický výcvik: ukončený komplexní psychoterapeutický výcvik (sebezkušenost + teorie + supervize) akreditovaný ČLS, ČAP, EAP;
3. vzdělání v arteterapii: a) výcvik s arteterapeutickým zaměřením (v rozsahu alespoň 500
hodin) garantovaný ČAA, nebo ukončené vzdělání v arteterapii (Bc.), arteterapeutické kurzy
(vzdělávání, konference, workshopy apod.) garantované ČAA v rozsahu 250 hodin;
4. supervize: celkem 150 hodin supervizní práce, z nichž je alespoň 50 hodin skupinové
arteterapeutické supervize a 50 hodin individuální arteterapeutické supervize;
5. praxe: alespoň 5 let praxe v pomáhajících profesích, z toho minimálně 2 roky přímé
arteterapeutické praxe (500 hodin arteterapie);
6. další průběžné vzdělávání.
O udělení profesního členství rozhoduje výbor Spolku na základě podané žádosti a přiložených dokladů o
splnění požadavků pro udělení profesního členství.
3.4. Čestným členem se může stát významný odborník z příbuzného oboru nebo osoba, která má
prokazatelné zásluhy o rozvoj arteterapie, která vyjádří souhlas s účelem a stanovami Spolku. O přijetí za
čestného člena rozhoduje valná hromada.
3.5. Člen má právo volit a být volen do všech orgánů, navrhovat změny a doplňky ve stanovách a hlasovat
o nich, účastnit se akcí, které Spolek organizuje, podílet se na tvorbě plánů a koncepcí Spolku, využívat
informace a materiály Spolku.
3.6. Člen je povinen jednat ve shodě s účelem Spolku, napomáhat realizaci jeho poslání, dodržovat
stanovy, etický kodex a platit členské příspěvky.
3.7. Čestný člen nemá povinnost platit poplatky a vykonávat činnosti ve prospěch ČAA, ale dodržuje stanovy,
etický kodex, respektuje usnesení ČAA, chrání zájmy ČAA. Může volit a být volen.
3.8. Členství zaniká:
a) písemným oznámením člena dnem doručení do sídla Spolku,
b) vyloučením pro závažné porušení stanov a etického kodexu, poškozování dobré pověsti Spolku, poškozování
zájmů a činnosti Spolku, zneužívání informací, střet zájmů, činnost poškozující Spolek. Návrh na vyloučení
může v písemné formě podat kterýkoliv člen Spolku, v návrhu se uvedou okolnosti osvědčující důvod
vyloučení. Návrh na vyloučení podává etická komise nebo kontrolní komise a o vyloučení rozhoduje výbor
asociace. Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě (formou doporučeného dopisu
na adresu člena sdělenou Spolku) navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala Valná hromada,
c) nezaplacením členského příspěvku do 31. 12. daného roku,
d) úmrtím člena či zánikem právnické osoby člena.

ČI. IV Orgány Spolku
Orgány Spolku jsou:
1. Valná hromada
2. Předseda Spolku
3. Výbor Spolku
4. Kontrolní komise
5. Etická komise
4.1. Valná hromada
4.1.1. Je nejvyšším orgánem Spolku, tvořeným všemi členy. O zasedání valné hromady jsou všichni členové
informováni písemnou pozvánkou s uvedením místa, času a pořadu zasedání zaslanou e-mailem, příp. na
vyžádání člena poštou nejméně 14 dní před termínem zasedání.
4.1.2. Valnou hromadu svolává výbor nejméně jednou za rok. Je povinen svolat ji také v případě, kdy o to
požádá nejméně 1/3 členů nebo kontrolní komise.
4.1.3. Valná hromada je usnášeníschopná při účasti nejméně poloviny členů. Nesejde-li se ve stanovenou
hodinu potřebný počet členů, je po půl hodině usnášeníschopná za jakéhokoliv počtu členů, ale jednat smí
pouze o programu uvedeném v pozvánce. V tomto případě je usnesení platné, hlasuje-li pro ně dvoutřetinová
většina přítomných, jinak rozhoduje prostou většinou hlasů.
4.1.4. Valná hromada rozhoduje zejména o změně stanov, o přijetí a změnách jednacího řádu a etického
kodexu Spolku, výši členských příspěvků, plánech a koncepci Spolku, volí a odvolává členy výboru a kontrolní
komise, přijímá zprávu o hospodaření a zprávu o činnosti, schvaluje účetní závěrku. Předseda výboru zajistí
vyhotovení zápisu ze zasedání valné hromady do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví
zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila valná hromada. Ze zápisu musí být patrné, kdo
zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaké případné další činovníky valná
hromada zvolila, jaké usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven. Každý člen Spolku může nahlížet do zápisu
ze zasedání valné hromady, a to v sídle Spolku.
4.2. Předseda výboru
4.2.1. Je statutárním orgánem Spolku. Předseda výboru zastupuje Spolek navenek samostatně. Předseda
výboru svolává a řídí jednání výboru a v mezidobí rozhoduje o běžných otázkách činnosti a řízení.
4.3. Výbor
4.3.1. Je výkonným orgánem Spolku, voleným na 2leté období. Je 7členný, na prvním zasedání volí předsedu
a 2 místopředsedy, kteří v nepřítomnosti předsedy přibírají jeho pravomoci. Výbor řídí činnost Spolku mezi
valnými hromadami, je povinen plnit usnesení valné hromady a rozhodovat o věcech, o nichž valná hromada
nerozhodla.
4.4 Kontrolní komise
4.4.1. Je tříčlenná.
4.4.2 Členové kontrolní komise jsou voleni valnou hromadou, funkční období je dvouleté.

4.5 Etická komise
4.5.1 Je tříčlenná.
4.5.2 Členové etické komise jsou voleni valnou hromadou, funkční období je dvouleté.
4.5.3 Připravuje návrhy na změnu etického kodexu Spolku, které následně předkládá valné hromadě ke
schválení.
4.5.4. Projednává veškeré stížnosti na působení členů Spolku, provádí zjištění a předkládá výsledky Výboru.

Čl. V Zásady hospodaření
5.1. Finanční zdroje Spolku jsou:
5.1.1. členské příspěvky a poplatky,
5.1.2. převzatý majetek,
5.1.3. prostředky na obhájené projekty, za získané granty,
5.1.4. příjmy z vlastní hospodářské činnosti,
5.1.5. příjmy z darů, sponzorování a další formy podpory.
5.2. Při hospodaření se Spolek řídí obecně platnými právními předpisy.

ČI. VI Závěrečná ustanovení
6.1. K rozhodnutí o zrušení Spolku s likvidací nebo k rozhodnutí o přeměně Spolku je třeba souhlasu
dvoutřetinové většiny členů přítomných na valné hromadě. Likvidační zůstatek je možno předat pouze fyzické
nebo právnické osobě, jejíž účel je blízký účelu Spolku.

6.2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení valnou hromadou.

Schválení stanov valnou hromadou ČAA proběhlo dne: 11. 11. 2016.

