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ÚVODNÍ SLOVO

Milí přátelé,
rok 2015 byl pro Český institut biosyntézy, z.s. časem intenzivním a bohatým.
Činnost Sociální kliniky se rozběhla naplno, otevřeli jsme nový výcvik, ukončili
zdárně jiný, v Praze proběhlo námi organizované Mezinárodní setkání
terapeutů, realizovali jsme mnoho workshopů... Komunita biosyntetických
terapeutů a přátel této jedinečné metody se k naší radosti postupně rozrůstá.
Vnímáme rostoucí obeznámenost a především důvěru k metodě biosyntézy,
což dokládají četné pozvánky na konference i semináře na fakultách, kde se
učí psychologie a další pomáhající profese. Jasnou pozitivní zpětnou vazbou je
také velký zájem o psychoterapeutický výcvik. Vážíme si této důvěry, která
nám dává energii pro další kroky.
Více o našich plánech i proběhlých akcích se dozvíte ve Výroční zprávě, kterou
vám nyní jako každoročně předkládáme.
Děkujeme všem, kteří k činnosti ČIB jakkoliv přispěli!
za Výbor ČIB
Yvonna Lucká, Barbora Janečková, Martin Hofman
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NAŠE POSLÁNÍ

Posláním Českého institutu biosyntézy je vytvoření prostoru
pro usazení této metody v odborném a terapeutickém prostředí
v České republice.

•

•

•
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Institut organizuje a
garantuje komplexní výcvik
v metodě biosyntéza,
akreditované metodě pro
poskytování psychoterapie
ve zdravotnictví v ČR.
Metoda je dále akreditována
Evropskou asociací pro
psychoterapii (EAP) a
Světovou organizací pro
psychoterapii (WCP).
Pořádá workshopy a další
akce, které představují
metodu odborné i laické
veřejnosti. Podílí se na
projektech usilující o
aplikaci biosyntézy do
dalších oblastí: školství,
sociální práce, střední
zdravotnický personál.
Institut shromažďuje
literaturu a další materiály
týkající se metody.

•

Institut překládá základní
materiály týkající se metody
biosyntéza a podporuje
jejich vydávání.

•

Organizuje a nabízí
supervizi práce v
biosyntéze.

•

Úzce spolupracuje s IIBS v
Heidenu a přináší nejnovější
metody a techniky práce v
metodě biosyntéza.

•

Podporuje mezinárodní
spolupráci anglicky a
německy hovořících
terapeutů a lektorů
biosyntézy.

•

Prostřednictvím webu
informuje o akcích a
novinkách.

Naše aktivity v roce 2015
Terapeutický výcvik
Výcvikový program somatické psychoterapie biosyntézy v České republice, vedený
Barborou Janečkovou, mezinárodní školitelkou Mezinárodního institutu pro biosyntézu
(IIBS), probíhá ve stejné formě na IIBS v Heidenu ve Švýcarsku, řídí se stejnými
požadavky, jež jsou uznány Švýcarskou psychoterapeutickou komorou (SCP), a jeho
rozsah a obsah vyhovuje jejím nejpřísnějším nárokům. V říjnu 1998 byla v Bruselu
biosyntéza uznána Evropskou psychoterapeutickou asociací (EAP) jako první vědecká
metoda v oblasti somatické psychoterapie.

•

Probíhal druhý a třetí ročník první části výcviku - skupina IV.
Základní část výcviku pak zakončila úspěšně skupina III.

•

Úspěšně byla zakončena skupina druhá část výcviku skupina II, které vedly
Barbora Janečková, Yvonna Lucká, Gabriele Hoppe a Lily Anagnostopoulou.

•

Další část účastníků výcviku skupina I., kteří již prošli první i druhou částí
výcviku a splnili veškeré další požadavky (terapie, intervize, supervise,
závěrečná práce) obdrželi diplomy a stali se diplomovanými biosyntetickými
terapeuty.
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Workshopy a semináře
V rámci Českého institutu biosyntézy realizujeme nejen základní terapeutické výcviky, ale
usilujeme také o to, aby se frekventant i absolventi výcviků, případně i dalších
spřízněných terapeutických metod, rozvíjeli a vzdělávali dál.

•

Tradičně proběhly již dobře známé workshopy Setkání s biosyntézou a Od
fragmentace k integraci – aspekty práce s traumatem v biosyntéze vedené
Yvonnou Luckou, Barborou Janečkovou a Martinem Hofmanem. Opět byly zařazeny
do systému celoživotního vzdělávání klinických psychologů.

•

Řecká senior trenérka Lily Anagnostoupoulou nabídla v květnu nový a velmi
úspěšný čtyřdenní workshop Esence a energie v biosyntéze. Krom toho nabídla i
několik individuálních supervizí.

•

Proběhly také dva programy pro muže. První z nich, víkendový, prohlubující
zkušenosti s biosyntézou, nazvaný Stezkou do nitra muže nabídlo i zkušenost s
buto tancem. Druhý podzimní cyklus Cestou do nitra muže aneb pravidelná
setkávání v mužském kruhu nabídla tři večerní setkání s odstupu měsíce.

•

Na říjen jsme pak nachystali mezinárodní setkání biosyntetických a podobně
orientovaných terapeutů s názvem Rodinná a párová terapie v kontextu
biosyntézy a dalších terapeutických přístupů. Zúčastnili se terapeuti z Izraele,
Portugalska, Švýcarska a České republiky. Lektorské obsazení bylo více než pestré:
Marie del Mar, Vladislav Chvála a Ludmila Trapková, Lucie Lucká, Iris Schocken,
Devi Mavropoulou a Devi Rada Rageth. Pro více informací viz níže.

Supervize
V roce 2015 proběhly workshopy nabízející biosyntetickou kazuistickou supervizi pod
vedením Yvonny Lucké a Barbory Janečkové, jejichž prostřednictvím institut podporuje
začínající i zkušené terapeuty.
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Další akce
• V červnu proběhl také již tradiční
piknik ve Stromovce. Komunita
terapeutů pracujících metodou
biosyntézy, frekventantů výcviku,
ale i okruhu zájemců o výcvik,
absolventů kurzů a přátel využila
hezkého červnového odpoledne k
neformálnímu setkání spojenému s
pohoštěním.

• Poslední společenskou událostí v roce 2015 pak byl vánoční večírek, večírek
tentokráte v kavárně Vypálené koťátko, který byl další milou příležitostí pro
kontakt mezi terapeuty, frekventanty výcviku i další sympatizanty a přátele
biosyntézy.

Výzkumný projekt - Psychoterapeutický
proces v biosyntéze
Po roce příprav odstartoval výzkumný projekt zaměřující se na specifika, účinnost a
hlubší porozumění procesu v kontextu psychoterapeutické metody biosyntézy.
Výzkumný projekt je koncipován jako dvoustupňový. V roce 2015 začala realizace
sběru dat kazuistické před-výzkumné studie. Data se budou sbírat asi 18 měsíců s cílem
shromáždit asi 15 kazuistik zachycujících nejméně půlroční práci s klientem. Z následné
kvalitativní analýzy dat a interpretace výsledků vznikne zadání pro širší kvantitativní
studii s možným mezinárodním zapojením.
Z obou fází výzkumu vzniknou odborné texty i příspěvky pro širší veřejnost, především
však usilujeme o hlubší porozumění metodě jako takové, v kvantitativní části se pak
zaměříme i na validizaci její efektivity.
Koordinátorem pracovní skupiny Výzkum je Mgr. Martin Hofman, odbornou a
metodologickou garantkou PhDr. Daniela Vodáčková. Celý projekt mohl vzniknout
díky finanční podpoře Josepha Optikera, kterému jsme velmi vděčni.
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Sociální klinika

Projekt Sociální kliniky založil Český institut
biosyntézy s cílem je poskytovat kvalitní
psychoterapeutické služby lidem, kteří se
nacházejí v náročné životní situaci a
nemohou si tyto služby z finančních důvodů
dovolit.

Průběh služby Sociální kliniky
• Sociální klinika přijímá klienty na základě podrobného úvodního mapovacího rozhovoru,
případně doporučuje jiné vhodné služby.
• Poskytuje krátkodobou psychoterapii (12 sezení) v průběhu 6 – 9 měsíců i další
doprovodné služby (koučování, rolfing, rodinnou či párovou terapii aj.)
• Prostřednictvím Sociální kliniky jsou klientům poskytovány kvalitní psychoterapeutické
služby dobrovolnými terapeuty, kteří se do projektu zapojili.
• Klient hradí pouze symbolický příspěvek podle vlastní volby a možností. Tímto
příspěvkem klient stvrzuje svůj zájem a závazek k práci na sobě, dle naší zkušenosti i
výzkumů, ukazuje, jako důležitý moment - když člověk alespoň něco málo přispěje ze
svého, získává to pro něj větší význam a hodnotu a cítí větší zodpovědnost.
• Dobrovolný příspěvek od klienta je využíván především na spolufinancování odborné
podpory pro terapeuty pracující v projektu (supervize, vzdělávání).
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Milníky Sociální kliniky v roce 2015

Konec roku 2014
Podpora 49 lidí s nejrůznějšími obtížemi, rozdílného věku (věkové rozmezí současných klientů
se pohybuje mezi 21 a 67 roky) a z rozmanitých koutů České republiky. Spolupracuje s námi

33 dobrovolných terapeutů.

Únor 2015
S podporou našich známých a příznivců jsme získali 2. místo
v českých cenách publika SozialMarie.

Květen 2015
Sociální klinika získala jako jeden z 15 vítězných projektů cenu

SozialMarie 2015
(Přes 300 projektů ze střední Evropy přihlásilo do soutěže o ceny pro sociálně inovativní
projekty SozialMarie 2015. Ceny uděluje rakouská soukromá nadace Unruhe (Neklid) už od roku
2005. Oceňuje projekty, které jsou inspirativní, kreativní a dlouhodobě udržitelné a řeší nové
i známé sociální otázky novými způsoby. Slavnostní vyhlášení proběhlo 1. května ve Vídni.)

Červen 2015
S Nadačním fondem pomoci Karla Janečka jsme zorganizovali rozsáhlou sbírku, do které se
zapojilo mnoho drobných dárců, celkově jsme získali 157 156 Kč.

Září 2015
Je v tom s námi 49 psychoterapeutů na 15 místech v ČR. Pomáháme/pomohli jsme již
136 lidem.

9

Říjen 2015
Benefiční večírek na podporu Sociální kliniky, řady kmotrů rozšířila Bára Zmeková.

Prosinec 2015
Spolupracuje s námi již 52 dobrovolných terapeutů, pomohli jsme 177 klientům.
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Podpořili nás *

•

Nadační fond pomoci Karla Janečka - svým zájmem, kreativitou a podporou, nejen

•
•

Nadační fond rodiny Orlických - svým zájmem, kreativitou a podporou, nejen finanční.

•
•

Miroslav Janeček – velkorysým finančním darem.

•

ARC Consulting, s.r.o. - on-line evidenční systém, který pro nás v loňském roce
vytvořili, i nadále spravují tak, aby dobře fungoval.

•

Kateřina Broncová, která přímo pro Sociální kliniku namíchala dva originální
harmonizační parfémy z čistě přírodních olejů Nobilis Tilia, kterými jsme o Vánocích
obdarovali naše terapeutky a terapeuty.

•

Máša Dudziaková, která nám napsala text PF 2016: 12 důvodů, proč je dobré najít svůj
směr.

•

Dobrovolnice Um sem um tam, Helena Michková, která nám poskytla spoustu
cenných podnětů a rad k webovým stránkám, a Helena Kalaninová, která nám pomohla
založit facebookový účet.

•

Sanja Popović (marketingová a PR specialistka), která obohatila tým Sociální kliniky
svou energií, nadšením, kreativitou a celou kupou nápadů nejen z oblasti propagace.

•

Jakub Ryvola (grafik a tvůrce komiksů), který nám i tento rok nám velkoryse pomáhá
s tvorbou veškeré grafiky, aby měla jednotný ráz a svěží vzhled.

•

Martin Svetlík (copywriter), který texty o Sociální klinice s lehkostí a kreativitou
převádí do poutavé a srozumitelné podoby.

•

Daniela Vodáčková, která s námi sdílela své bohaté znalosti i zkušenosti formou
workshopu o krizové intervenci a rozšířila tím odborné znalosti terapeutů Sociální
kliniky.

•

prof. MUDr. Helena Zídková, DrSc., která nám pomohla svým překladem odborných
textů.

•

A další dárci, kteří se rozhodli Sociální klinice věnovat finanční podporu.

finanční.

Rakouská nadace Unruhe Privatstiftung - svým zájmem a oceněním Sociální kliniky
cenou SozialMarie pro sociálně inovativní projekty.

Daniel Janech, který svým velkorysým darem podpořil celý projekt Sociální kliniky.
A také Marie Vřeská, která ideu Sociální kliniky podporuje.

* Dárci, kteří přispěli částkou nad 20 000 Kč
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Podpořili nás

Dále nás podpořili další dárci, kteří se rozhodli Sociální klinice věnovat finanční podporu:
Iva Abramčuková, Marie Dluhá, Lucie Kašová, Barbora Kosová, Miloslava Koubová, Petra
Morvayová, Jan Pošta, Monika Rousová, Kateřina Sarkisová, Andrea Šimečková, Dita
Vodrážková, Lucie Zachová, Jan Žůrek
A mnozí další...

Terapeuti a koučové, kteří s námi v roce 2015 spolupracovali:
Abramčuková Ivana
Audrlický Jan
Barešová Adéla
Beníčková Marta
Brejlová Dagmar
Cermanová Květa
Čepelíková Zuzana
Chmelová Martina
Dohnal David
Doubková Dagmar
Hanzlová Andrea
Háša Stanislav
Hofman Martin
Charvátová Markéta
Illanová Dana
Jáchimová Alena
Janečková Barbora
Járová Linda
Kašová Lucie

Knebortová Jitka
Komrsková Polášková
Michaela
Králová Petra
Kužel Ruben
Laurenčíková Klára S.
Lipková Michaela
Lisý Petr
Málek Tomáš
Matějka Ondřej
Měchová Simona
Mrázková Lenka
Nothegger Petra
Novák Petr
Nováková Jana
Novotný Miroslav
Ouhrabková Iva
Oujezská Eva
Pašek Petr

Pinkasová Veronika
Procházková Večeřová
Alena
Rothová Eliška
Rousová Monika
Růžičková Lenka
Řezáč Jan
Sailerová Veronika
Sarkisova Kateřina
Sechovský Hynek
Soukupová Nadja
Srbová Alena
Svobodová Eva
Šimečková Andrea
Štáfková Valerie
Třešňáková Petra
Veselský Pavel
Wünschová Petra
Žídek Petr

Organizační tým Sociální kliniky
PhDr. Barbora Janečková, Ph.D.
PhDr. Yvonna Lucká
PhDr. Veronika Sailerová

Mgr. Anna Audrlická
Mgr. Marie Kozmová
Mgr. Ivana Pýchová

Poděkování
Děkujeme celému týmu a terapeutům, kteří věnují svůj čas a dobrovolnou práci Sociální
klinice. Děkujeme donorům, kteří se rozhodli projekt podpořit. Děkujeme všem, kteří nám
drželi palce a všem blízkým i vzdálenějším, kteří nám pomáhají rozmanitými způsoby. Ta cena
je pro Vás všechny.
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Akce
Realizované workshopy

SETKÁNÍ S BIOSYNTÉZOU

Obsahem workshopu bylo základní
seznámení s touto
psychoterapeutickou metodou,
jejími teoretickými východisky a
koncepty. Důraz byl kladen na
sebezkušenostní část, kde účastníci
měli možnost prostřednictvím práce
s tělem zažít tuto metodu v praxi.
Workshop byl určen širokému
spektru účastníků, tedy nejen
zájemcům z řad odborníků.

Yvonna Lucká
Barbora Janečková

OD FRAGMENTACE K
INTEGRACI

ESENCE A ENERGIE V
BIOSYNTÉZE

Aspekty práce s traumatem v
kontextu biosyntézy

Základní koncept biosyntézy
reprezentují tři životní proudy.
Představují tok energie, který se
projevuje v sedmi životních polích.
Pojetí esence je přitom stejně
důležité jako projev našeho
niterného zdroje. Plyne-li energie
harmonicky v životních proudech,
projevuje se v životních polích jako
aspekt podporující život. Následně
se může projevit naše esence.
Budeme pracovat s koncepty
podporujícími jednotlivé životní
proudy, zaměříme se na vzájemnou
podpůrnou vazbu mezi proudy a na
propojení s hlavním zdrojem
v našem nitru.

Seminář byl určen všem, kteří se
chtějí více dozvědět o traumatu, jak
vzniká, jak se projevuje a jak je
možné ho léčit. Součástí byla teorie,
cvičení a prvky biosyntetické
terapie, která pomáhá budovat
celistvost a propojení na všech
úrovních – tělesné, prožitkové a
kognitivní. Cílem těchto technik je
nastartovat úzdravné procesy a
vrátit pulzaci a život tam, kde byly
traumatem zastaveny.

Yvonna Lucká
Barbora Janečková

Lily Anagnostoupoulou
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Akce
Realizované workshopy

BIOSYNTÉZA PRO MUŽE

STEZKOU DO NITRA MUŽE

BUTO TANEC

Biosyntéza pro muže: cestou do
nitra muže aneb pravidelná
setkávání v mužském kruhu

Setkání pro muže, v němž se potkáte
s biosyntézou a sebou samým
hlouběji skrze tělová cvičení,
meditaci a především meditativní
tanec BUTO.

Meditativní tanec, dříve označovaný
jako tanec Buto, přinesla do
biosyntézy Silvie Boadella na
základě inspirace z Japonska. Buto je
spontánním tancem a každý jej
může pojmout dle svého. Nejedná se
o klasický tanec, nejsou předepsané
žádné povinné kroky. Říká se, že
existuje tolik způsobů buta, kolik je
tanečníků.Buto umožňuje přeměnu
vnitřních obrazů a pocitů do
fyzického pohybu. Každý tanec je
představení samo o sobě, jež má
transformativní charakter.

Tři navazující seberozvojová setkání
v mužském kruhu, v němž se
potkáte s biosyntézou a sebou
samým hlouběji skrze tělová cvičení,
meditace, relaxace a sdílení.
Témata s nimiž se také potkáme:
•
•
•

mužská energie - od nabíjení
k vybíjení a zpět,
mužská síla a citlivost,
vitalita, agresivita a sexualita.

Martin Hofman
Stanislav Háša
14

BUTO jest spontánním tancem či
pohybem a každý jej může pojmout
podle sebe. Nejedná se o žádný
klasický tanec, nejsou předepsané
žádné povinné kroky. Buto
umožňuje přeměnu vnitřních obrazů
a prožitků do fyzického pohybu, je
tancem sebevyjádření. Tato cesta
nás může navést nejen
k ochutnávání vlastních hranic,
vnímání tělových impulzů ale také
k vnitřní očistě, katarzi a uvědomění
si moudrosti našeho těla.

Martin Hofman
Stanislav Háša

Buto je cestou hledání a poznávání
vlastního nitra, cestou propojení a
sjednocení vnitřního a vnějšího v
nás.

Yvonna Lucká
Barbora Janečková
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Mezinárodní workshopy
Rodinná a párová terapie v kontextu biosyntézy

8. - 11. 10. 2015 v Praze proběhlo mezinárodní setkání komunity biosyntetických a
spřízněných terapeutů s názvem Rodinná a párová terapie v kontextu biosyntézy
a dalších terapeutických přístupů. Toto první evropské tematizované setkání se stalo
naplněním vize střídání mezinárodních setkání zaměřených na určité téma s těmi spíše
komunitně pojatými a tématy otevřenými. Je nám ctí, že první ze setkání proběhlo opět v
Praze, tak jako první setkání komunitní,
netematické.
Téma práce s rodinou a párem jsme
vybrali na základě četných požadavků
frekventantů a absolventů výcviků, i s
ohledem na fakt, že biosyntéza jako taková
je primárně zakotvena v individuální práci
s klienty. A jaký byl program?

Maria del Mar Cegarra Cervantes,
portugalská senior trenérka, nabídla
workshop Romantická láska, sexuální
láska a láskyplný bonding při práci s páry,
v němž otevřela téma hledání rovnováhy
mezi bytím spolu a bytím zvlášť
a to i skrze tělovou práci.
Čeští rodinní terapeuté a autoři originálního vývojového konceptu Vladislav Chvála a
Ludmila Trapková nás provedli přednáškou a workshopem: Sociální děloha – užitečná
metafora v rodinné terapii psychosomatických potíží, kde představili koncept sociální dělohy
jako model vývoje rodiny.
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Lucie Lucká, tréninkový terapeut
individuální, párové a rodinné sekce
České společnosti pro
psychoanalytickou psychoterapii
nabídla přednášku Uvedení do
psychoanalyticky orientované
párové a rodinné psychoterapie, v
němž nastínila, jak
psychoanalyticky orientovaný
terapeut přemýšlí o páru a jeho
vztahu.

Devi Rada Rageth, psychoterapeutka a expresivní terapeutka, představila workshop
Pokladnice - na tělo zaměřené intervence v párové terapii se záměrem inspirovat a nabídnout
nástroje pro práci s páry zahrnující práci s tělem, dechem, imaginací a pohybem.
Depi Mavropoulou, řecká bodyterapeutka žijící v Londýně, nabídla bioenergeticky
orientovaný workshop Prevence psychologické úzkosti v rodině: Reichiánská párová
bodyterapie.
Iris Schocken, izraelská terapeutka, zakončila mezinárodní setkání workshopem Tělo v páru
jako zdroj pro sexuální terapii, který vycházel z kombinace biosyntézy a sex-terapie.

Třešničkou na dortu celého mezinárodního
setkání byl koncert francouzské, anglické,
a španělské renesanční polyfonie Barvy
lásky, záměrně vztažený k tématu celého
setkání, který vkusně i humorně představil
chansony a madrigaly zachycující
nejrůznější situace spojené s láskou, ráj
i peklo milostného citu. Zazpíval nám
soubor Quadrifolium (Čtyřlístek)
orientovaný především na autentickou
interpretaci staré hudby ve složení: soprán
Lenka Hradilková, alt Daniela Vodáčková,
tenor Jakub Závada, bas Vladimír Kosík.
Všem interpretům tímto ze srdce děkujeme.
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Chystáme na rok 2016
• Chceme i nadále rozvíjet služby Sociální kliniky a rozšiřovat okruh
spokojených klientů i zapojených terapeutů.

• Otevřeme nový běhu výcviku a připravujeme se na otevření dalšího
výcviku v roce 2017.

• Pokračující práce na sběru dat v rámci výzkumné studie. Začátek
analýzy dat.

• Účast ČIB na mezinárodním setkání v Lisabonu s lektorským
vystoupením Yvonny Lucké, Barbory Janečkové a Martina Hofmana.

• Otevření vzdělávacího programu Psychoterapeutické minimum pro
doplnění pregraduálního vzdělávání v rámci požadavků EAP.

• Otevření přípravné zážitkové skupiny pro zájemce o výcvik.
• Je připravována nabídka dalšího postgraduálního vzdělávání a
supervizí, včetně lektorské účasti mezinárodních trenérů.

• Hlubší zapojení v rámci Evropské asociace pro psychoterapii - EAP.
• Nové workshopy a cvičící skupiny absolventů výcviku: např. Na vlnách
biosyntézy Jany Novákové a Táni Semanové.
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+ PŘEHLED HOSPODAŘENÍ
ZA ROK 2015

Rozvaha sestavená k 31. 12. 2015 (v celých tisících Kč)

AKTIVA – stav k poslednímu dni účetního období
Krátkodobý majetek celkem
Pohledávky celkem
Krátkodobý finanční majetek celkem

1269
221
1048

Jiná aktiva celkem

0

AKTIVA CELKEM

1269

PASIVA – stav k poslednímu dni účetního období
Vlastní zdroje celkem

1141

Výsledek hospodaření celkem

1141

Cizí zdroje celkem

128

Krátkodobé závazky celkem

128

PASIVA CELKEM
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1269

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ
ZA ROK 2015
Výkaz zisku a ztrát sestavený k 31. 12. 2015 (v celých tisících Kč)

Náklady
Spotřebované nákupy celkem
Služby celkem

132
1 771

Osobní náklady celkem

73

Ostatní náklady celkem

55

NÁKLADY CELKEM

2031

Výnosy

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
Ostatní výnosy

813
7

Přijaté příspěvky celkem

1654

VÝNOSY CELKEM

2474

Výsledek hospodaření před zdaněním

443

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ

443
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Statutární orgán
PhDr. Barbora Janečková, Ph.D. (předsedkyně, členka výboru)
Kompetence: řízení ČIB, výcvik, komunikace s IIBS, aktivní členové.
PhDr. Yvonna Lucká (místopředsedkyně, členka výboru)
Kompetence: supervize, řešení situací vyžadujících zvláštní
podporu.
Mgr. Martin Hofman (člen výboru)
Kompetence: akreditace, další vzdělávání terapeutů, výzkum,
aplikace školství, web, akce a workshopy biosyntézy, péče o
terapeuty pod ČIB.
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Český institut Biosyntézy
Sídlo:

Kancelář:

Eliášova 21
Praha 6, 160 000
www.biosynteza.cz

Kafkova 10
Praha 6, 160 00
www.socialniklinika.cz
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