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ÚVODNÍ SLOVO

Milí přátelé,
přinášíme vám Výroční zprávu o činnosti Českého institutu biosyntézy, z.ú. za
rok 2017.
Celý rok 2017 byl ve znamení oslav 10. let od založení ČIB, oslav 10 let růstu
a společné práce. Proběhly tak akce pro komunitu terapeutů a přátel ČIB:
nejprve v květnu na parníku Tajemství a následně i v prosinci v Café Záhorský
přesně v den založení institutu. Probíhaly také akce pro veřejnost spojené
s prezentací a ochutnávkami terapeutického přístupu biosyntézy. A krom toho
všeho probíhaly opět v dobrém plynutí výcviky, workshopy a mnoho dalších
aktivit.
Více o našich plánech i proběhlých akcích se dozvíte ve Výroční zprávě, kterou
Vám každoročně předkládáme.
Cítíme velkou radost ze stále většího zájmu o metodu biosyntézy a rostoucí
hlubokou důvěru v ní.
Děkujeme za vaši přízeň a přejeme ČIBu i vám všem do nejen dalších deseti let
vše dobré!
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 2017
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.

•

•

Výcvik v biosyntéze probíhal paralelně v několika výcvikových skupinách.
o skupina III – zakončila druhou navazující část výcviku, frekventanti postupně
odevzdávali požadavky nutné k formálnímu zakončení a prezentovali své
závěrečné kazuistiky.
o skupina IV – pokračovala druhý rok ve druhé navazující části výcviku.
o skupina V – probíhal také třetí rok pátého běhu základního výcvikového
programu.
V lednu proběhlo úvodní první setkání nové výcvikové skupiny VI, čímž byl otevřen již
šestý běh výcviku.
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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.

•
•
•
•
•

Pod vedením Yvonny Lucké a Barbory Janeč kové proběhl dvakrát jednodenní workshop
s meditativním tancem Buto.
Opětovně byl realizován i program Psychoterapeutické minimum, který doplňuje
bazální rámec pregraduálního vzdělání v teorii psychoterapie, psychopatologie a
zásadních psychologických poznatků pro terapeuty, kteří nemají psychologické či lékařské
vzdělávání v souladu s požadavky EAP.
Druhým rokem proběhla Biosyntetická přípravka, workshop složený ze tří navazujících
setkání pro zájemce, kteří chtějí hlouběji poznávat metodu biosyntézy, případně uvažují o
terapeutickém výcviku. Na podzim pak začal i třetí běh přípravky.
Probíhaly opět také navazující seberozvojové programy pro muže: cyklus Stezkou do
nitra muže aneb pravidelná setkávání v mužském kruhu nabídla čtyři navazující večerní
setkání v odstupu jednoho měsíce.
Probíhaly akce pro komunitu terapeutů – komunitní odpoledne, rozbor nahrávek sezení
vedených Davidem Boadellou a další akce zaměřené na horizontální podporu a rozvoj
spolupráce mezi terapeuty, kteří prošli výcviky biosyntézy pod ČIB.

Supervize
V roce 2017 proběhly workshopy nabízející biosyntetickou kazuistickou supervizi pod
vedením Yvonny Lucké a Barbory Janeč kové, jejichž prostřednictvím institut podporuje
začínající i zkušené terapeuty.
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Akce
Realizované workshopy

DŮVĚRA, KLAM
I ROZČAROVÁNÍ

KAZUISTICKÁ SUPERVIZE

BIOSYNTETICKÁ
PŘÍPRAVKA

Workshop určený absolventům
a studentům biosyntetického
výcviku. Zabývá se důvěrou, klamem
i rozčarováním jako součástmi
vztahů. Zkoumá vzorce klamu jak ve
směru idealizace, tak devalvace,
a možnost dostat se za ně až na
úroveň autenticity.

Náplní a cílem setkání je sdílení
kazuistik, získávání nových podnětů
pro práci s klienty a klientkami
a supervize.

Cyklus tř í navazujících setkání
prohlubující zkušenost se sebou
sama je určen pro všechny, které
zajímá biosyntéza blíže, kteř í zvažují
terapeutický výcvik, kteř í s
biosyntézou chtě jí být v kontaktu.

Lily Anagnostopoulou

Yvonna Lucká
Barbora Janečková

Hlavní náplní jsou tě lová cvič ení,
meditace, práci se spontánním
pohybem, dechem č i zvukem, ale
také sdílení v kruhu a upevň ování
základní teorie.

Martin Hofman
Michaela Lipková
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Akce
Realizované workshopy

STEZKOU DO NITRA MUŽE BUTO TANEC
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 označ ovaný
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
BUTO jest spontánním tancem či
o klasický tanec, nejsou př edepsané
pohybem a každý jej může pojmout žádné povinné kroky. Ř íká se, že
podle sebe. Nejedná se o žádný
existuje tolik způ sobů buta, kolik je
klasický tanec, nejsou předepsané
taneč níků . Buto umožň uje př emě nu
žádné povinné kroky. Buto
vnitř ních obrazů a pocitů do
umožňuje přeměnu vnitřních obrazů fyzického pohybu. Každý tanec je
a prožitků do fyzického pohybu, je
př edstavení samo o sobě , jež má
tancem sebevyjádření. Tato cesta
transformativní charakter.
nás může navést nejen
k ochutnávání vlastních hranic,
Buto je cestou hledání a poznávání
vnímání tělových impulzů ale také
vlastního nitra, cestou propojení a
k vnitřní očistě, katarzi a uvědomění sjednocení vnitř ního a vně jšího
si moudrosti našeho těla.
v nás.

Martin Hofman
Stanislav Háša
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Yvonna Lucká
Barbora Janečková

Další akce
•

Při příležitosti oslav bylo
natočeno technicky i obsahově
velmi profesionální interview
Yvonny Lucké s Davidem
Boadellou, které má kratší verzi
pro veřejnost a delší pro
odbornou veřejnost. Kratší
verze byla poprvé slavnostně
uvedena na prosincové oslavě a
v průběhu roku 2018 bude
zveřejněna. Delší verze bude k
dispozici při studijních
aktivitách členů ČIB.

•

V Brně vzniklo partnerské centrum Therapies, které nabízí psychoterapeutické služby
metodou biosyntézy, ale také workshopy a programy biosyntézy pro veřejnost
a odbornou veřejnost.

•

Barbora Janečková se stala prezidentkou EABS, což je oceněním jejího aktivního
působení v mezinárodní komunitě biosyntetických terapeutů, ale především příležitost
pro další prohloubení spolupráce.

•

•

V průběhu roku jsme se dále zúčastnili
setkání národních i mezinárodních
odborných institucí - EAP, ČAP, aj. Připravovali
jsme k podání akreditaci ČAP.

Vydali jsme sborník důležitých biosyntetických
textů Biosyntéza – Zdroje a energie v terapii.
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Výzkumný projekt - Psychoterapeutický
proces v biosyntéze
Ve fázi sběru dat pokračoval výzkumný projekt zaměřující se na specifika, účinnost a hlubší
porozumění procesu v kontextu psychoterapeutické metody biosyntézy.
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.

Psychoterapeutické minimum
V létě 2016 se rozběhl program Psychoterapeutické
minimum, který v souladu s požadavky EAP doplňuje bazální
rámec pregraduálního vzdělání o hlavní psychologické
poznatky pro terapeuty, kteří nemají psychologické či
lékařské vzdělávání v souladu s požadavky EAP.
Je to dvouletý program, který se v ucelených blocích
zaměřuje na tyto oblasti:

•
•
•
•
•

obecná a speciální psychopatologie
základy psychoterapie
neurofyziologie
teorie osobnosti
krizová intervence

Psychoterapeutické minimum lektorují: Zuzana Čepelíková, Hana Peterková, Slavoj Titl, Alena
Večeřová-Procházková a Daniela Vodáčková.
V roce 2017 proběhly písemné a ústní zkoušky a na vánočním večírku byly předány diplomy
úspěšným absolventům prvního a druhého běhu Minima.
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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.

Projekt Českého institutu biosyntézy, Sociální klinika, byl oficiálně zahájen na podzim 2014. Sociální
klinika poskytuje krátkodobou terapii lidem, kteří ji akutně potřebují a nemohou si ji z finančních důvodů
dovolit. Terapeuti a terapeutky pracují v Sociální klinice jako dobrovolníci a je jich k dnešnímu datu 65.
Jsou z celé ČR a z různých psychoterapeutických směrů, převážně se však jedná o studenty/ky či
absolventy/ky biosyntézy.
Naši pomoc nejčastěji vyhledávají lidé s nejrůznějšími osobními a vztahovými problémy. Často se
nedokáží dobře začlenit do běžné společnosti a plnit rozmanité role, které zastávají (partner, rodič,
profese atd.). Jejich příjmy jsou však natolik nízké, že si psychoterapii nemohou dovolit zaplatit v rámci
běžně dostupných placených služeb a čekací doby psychoterapie na pojišťovnu jsou pro ně zpravidla
příliš dlouhé.
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Rok 2017 v Sociální klinice

Leden
Rok zahajujeme vzděláváním pro nové členy a členky týmu Sociální kliniky, a to v oblastech, které Sociální kliniku
pálí nejvíce - fundraising, strategické plánování a PR. V týmu je 65 lidí. Věnujeme se péči o klienty. Proběhla
supervize pro mapovací terapeuty a pro celý terapeutický tým.
Únor
O Sociální klinice je natočena krátká reportáž na TV Praha. Začínáme připravovat naši dosud největší sbírku ve
spolupráci s Nadačním fondem pomoci Karla Janečka. Do týmu Sociální kliniky přichází evaluátorka, která se bude
v následujícím roce zaměřovat na evaluaci realizovaných projektů, spolufinancovaných EU.
Březen
Otevíráme crowdfundingovou sbírku Magie vztahů, benefiční šňůru workshopů a přednášek, která běží až do
června. Přicházejí přihlášky a probíhají první přednášky. Probíhá vzdělávání pro terapeutický tým.
Duben
V rámci projektu Najít směr navštívíme Londýn a během tří dnů vidíme fungování tří organizací (Psychosynthesis
Trust, Greenwichmind a St Marylebone Healing & Counselling Centre) poskytující podobné služby jako SK.
Květen
Probíhá supervize pro mapující terapeuty a terapeutický tým. Odvysílána reportáž na Dvojce Českého rozhlasu k
Sociální klinice.
Červen
Na parníku probíhá oslava 10. let Českého institutu biosyntézy, zakladatele projektu Sociální kliniky. Nejvyšší soud
České republiky nám dal po třech letech za pravdu. Zakládací listina našeho zapsaného ústavu nemusela být
pořízena formou notářského zápisu. Dosud rozdílně vykládaná část Občanského zákoníku tím byla jasně
vymezena.
Červenec
Hodnotíme sbírku Magie vztahů: máme za sebou 9 workshopů, 199 návštěvníků a 326 tisíc na další fungování
Sociální kliniky. Do týmu přichází finanční manažerka.
Srpen
Začínáme realizovat nový projekt Sociální klinika ČR (OPZ, ESF).Ve spolupráci s koordinátorkami připravujeme
nové pobočky ve Středočeském, Jihočeském, Jihomoravském, Plzeňském a Moravskoslezském kraji. Vylepšujeme
webové stránky pro lepší orientaci zájemců o služby SK, tvoříme plán výzkumu. Přichází nové posily do
kancelářského týmu - projektová manažerka a koordinátorky krajů. Odevzdáváme třetí zprávu o realizaci projektu
Najít směr.
Září
Připravujeme podzimní kurzy se zaměřením na relaxaci pro klienty SK, kteří prochází zátěžovou životní situací
nebo jsou vystavení negativním účinkům stresu. Supervize V projektu Sociální klinika ČR sháníme prostory pro
jednotlivé pobočky v regionech, hledáme nové terapeuty a mapující terapeuty.
Říjen
Hýbeme se s podporou Nadace ČEZ a získáváme prostředky na podporu pobočky v Brně. Slavíme 3. narozeniny.
Setkání pro nováčky. Pro dlouhodobě nejaktivnější členy a členky terapeutického týmu proběhla supervize s Lily
Anagnostopoulou. Čelíme podzimnímu náporů klientů. Začínáme informovat veřejnost o rozšíření Sociální kliniky i
do vybraných regionů. Odevzdáváme první zprávu o realizaci za projekt Sociální klinika ČR. Projekt Najít směr běží,
pokračují školení ve fundraisingu, strategickém plánování a PR.
Listopad
Spouštíme čtyři edukační videa o psychoterapii, která vznikají v rámci projektu Najít směr. Získáváme 3. místo v
Cenách Fóra dárců za sbírku Magie vztahů. Začínáme se připravovat na implementaci nových podmínek vzešlých z
GDPR. Máme fundraisingový a PR plán pro rok 2018!
Prosinec
Supervidujeme tým a mapovací terapeuty. Získáváme podporu Siemens pro dovybavení pražských terapeutických
pracoven. Rok končíme s 84 aktivními dobrovolnými terapeuty a terapeutkami v týmu. Slavíme všichni společně na
vánočním večírku. Strategický plán Sociální kliniky pro následujících 5 let je téměř hotov!
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• . Sociální klinika v číslech

Di

*
Služby Sociální kliniky byly klientkám a klientům poskytovány v průběhu celého roku, stejně tak
probíhal kontakt s členy a členkami týmu.

Počet zájemců v roce 2017
Měsíc
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Počet klientů
22
19
28
23
27
21
13
23
14
40
44
21

Celkem

295

Srovnání v letech
Ve srovnání s uplynulými roky počet zájemců o služby Sociální kliniky neustále vzrůstá.
Měsíc
Celkem

2014
52

2015
127

2016
207

2017
295

Počet klientů
681

Nejvíce zájemců se na Sociální kliniku obrací s bydlištěm v Hl. m. Praze a dále ve Středočeském
kraji.
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Podpora v 2017

Dit S

*

V roce 2017 nás podpořili:
Nadační fond pomoci Karla Janečka - svým partnerstvím, podporou a zájmem
SharpCrafters s. r. o. - PostSharp Technologies - velkorysým finančním darem
Nadační fond rodiny Orlických - svým dlouhodobým zájmem a podporou
Ivan Verný, který Sociální klinice věnoval výtěžek ze svého třídenního semináře.
Miroslav Janeček, který nás laskavě podpořil významným finančním darem.
Ivana a Tomáš Janečkovi, kteří Sociální kliniku obdarovali finančně, důvěrou a také všímavostí k lidem,
kteří pomoc potřebují.
Dentons Europe CS LLP - poskytnutím právních služeb zdarma
Lucie Zachařová, která podpořila brněnskou pobočku Sociální kliniky darem barevné tiskárny.
Dagmar Jančová, která se rozhodla věnovat klientům a klientkám Sociální kliniky svůj čas a uspořádat
pro ně dva kurzy zaměřené zaměřen na relaxační techniky – léčbu a prevenci nežádoucích účinků stresu.
Lektorky a lektoři, kteří nás prostřednictvím realizace kratších kurzů či přednášek podpořili v rámci
sbírky Magie vztahů.
Dále řada drobných dárců a dárkyň, kteří nám každý měsíc posílají svůj příspěvek na chod Sociální
kliniky.
Všem ze srdce děkujeme.

Projekt „Najít směr“
Projekt „Najít směr“ je realizován za finanční podpory EU, v rámci Operačního programu zaměstnanost,
výzvy 03_15_031 Budování kapacit a profesionalizace NNO

Sociální klinika ČR
Projekt „Sociální klinika ČR“ je realizován za finanční podpory EU v rámci Operačního programu
Zaměstnanost, výzvy 03_15_024 Sociální inovace v oblasti sociálního začleňování a přístupu na trh práce
pro nejohroženější skupiny.
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Tým Sociální kliniky
*

Sociální kliniku v roce 2017 tvořili dobrovolní terapeuti a terapeutky a další profesionálové v oblasti
koučování, rodinné terapie, roflterapie, craniosakrální terapie:
Hlavní město Praha
Bezůšková Markéta
Borovská Dagmar
Čepelíková Zuzana
Dittrichová Zuzana
Doubková Dáša
Hanzlová Andrea
Háša Standa
Hodková Pavla
Honsová Pavlína
Chmelová Martina
Illanová Dana
Jáchimová Alena
Jalovcová Klára
Janovská Soňa
Kašová Lucie
Konečná Hanka
Košňarová Radka
Středočeský kraj
Janečková Barbora
Knebortová Jitka
Plzeňský kraj
Farkašová Monika
Havlánová Jitka
Sládeková Barbora
Štrunc Václav
Tóthová Kateřina
Jihočeský kraj
Abramčuková Iva
Cermanová Květa
Ryba Tomáš
Špeldová Pavla

Kytka Igor
Lipková Michaela
Matějek Jaromír
Matějka Ondrej
Mertin Tomáš
Mrázková Lenka
Netušilová Hana
Nosková Michaela
Nováková Jana
Novák Petr
Novotný Miroslav
Pašek Petr
Peňásová Ilona
Peterková Hana
Pinkasová Veronika
Pýchová Ivana
Rothová Eliška
Rousová Monika

Jihomoravský kraj
Charvátová Markéta
Hofman Martin
Hudcová Olga
Oujezská Eva
Rozsnyó Lucie
Urbánková Tereza
Kraj Vysočina
Drlíčková Svatava
Ústecký kraj
Géringová Jitka

Růsková Andrea
Růžičková Marjánka
Řezáč Jan
Sailerová Veronika
Sarkisová Kateřina
Soukupová Naďa
Stružková Ela
Svobodová Eva
Šídová Lucie
Šimáčková
Laurenčíková Klára
Trčková Renáta
Třešňáková Petra
Vančurová Martina
Večeřová Procházková Alena
Vichová Radka
Wünschová Petra
Žídek Petr
Liberecký kraj
Ouhrabková Iva
Olomoucký kraj
Dohnal David
Janovská Soňa
Veselský Pavel
Moravskoslezský kraj
Rusnoková Zdeňka
Zlínský kraj
Beníčková Marta
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Organizační tým
Mgr. Anna Ryvolová – výkonná ředitelka
PhDr. Barbora Janečková, Ph.D. – zakladatelka a odborná garantka
PhDr. Yvonna Lucká – odborná garantka a manažerka krajů
Mgr. Lucie Šídová – manažerka kvality, péče o terapeuty a péče o klienty Praha a Středočeský kraj
Mgr. Magda Juráňová – projekty ESF a péče o dárce
Mgr. Jan Losenický – vztahy s veřejností a péče o dárce
Mgr. Ivana Pýchová – projekty
Radana Tichavská – finanční manažerka
Olga Žižková – účetní
Mgr. Markéta Charvátová – koordinátorka pro Jihomoravský kraj
Iva Abramčuková – koordinátorka pro Jihočeský kraj
PhDr. Tereza Kimplová, Ph.D. – koordinátorka pro Moravskoslezský kraj
Mgr. Barbora Sládeková – koordinátorka pro Plzeňský kraj
Správní rada
PhDr. Yvonna Lucká
Mgr. Martin Hofman
Mgr. Ing. Stanislav Háša, Ph.D.
Mapující terapeuti
MUDr. Valerie Štáfková
Mgr. Petra Králová
MUDr. Miroslav Novotný
MUDr. Jaroslava Makrlíková
MUDr. Jolana Hejlová
MUDr. Stanislav Matoušek
Mgr. Eva Oujezská
Spolupracující experti
Mgr. Martin Balcar
Mgr. Dana Hradcová
Mgr. Jan Kroupa
Poděkování
Děkujeme všem terapeutkám a terapeutům, kteří věnovali svůj čas a zručnosti klientům a klientkám; lidem,
kteří učinili totéž a poskytli koučování, masáže, rolfing; mapovačům, kteří po celý rok neúnavně mapovali a
vypracovávali podrobné zprávy; supervizorkám, které poskytly (nejen) odbornou podporu; lektorkám,
lektorům, expertům, od kterých jsme se mohli učit; koordinátorkám, které začaly utvářet podobu poboček
Sociální kliniky v krajích;
správní radě a vedení ČIBu, které nad Sociální klinikou bdí; odborným garantkám, které dbaly o to, aby vše
drželo pohromadě; dárcům, kteří činnost finančně podpořili; kancelářskému týmu, který celý rok pečoval o
propagaci, finance, projektové řízení, příjem klientů a mnoho dalšího; všem dobrým silám, které při nás stály…
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Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

ROZVAHA
ve zkráceném rozsahu

Český institut biosyntézy
Eliášova 922/21
Praha 6
160 00

ke dni 31.12.2017
( v celých tisících Kč )
Účetní jednotka doručí:

IČO

1 x příslušnému fin. orgánu

22687459

Označení

číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období

AKTIVA

a

b

B.

Krátkodobý majetek celkem

B. II.

c
Součet B.I. až B.IV.

Stav k posled. dni
účetního období

1

2

6

852

Pohledávky celkem

8

77

91

B. III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

9

773

1 441

B. IV.

Jiná aktiva celkem
Aktiva celkem

Označení

Součet A. až B.

a

b

A.

Vlastní zdroje celkem

A. I.

10

2

89

11

852

1 621

číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období

PASIVA

c
Součet A.I. až A.II.

1 621

Stav k posled. dni
účetního období

3

4

12

435

Jmění celkem

13

5

5

A. II.

Výsledek hospodaření celkem

14

430

74

B.

Cizí zdroje celkem

15

417

1 542

B. III.

Krátkodobé závazky celkem

18

107

353

B. IV.

Jiná pasiva celkem

19

310

1 189

20

852

1 621

Součet B.I. až B.IV.

Pasiva celkem

Sestaveno dne:

Součet A. až B.

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

30.06.2018

Právní forma účetní jednotky

79

Předmět podnikání

Pozn.:

17

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ve zkráceném rozsahu
ke dni 31.12.2017

Název a sídlo účetní jednotky

( v celých tisících Kč )

Český institut biosyntézy
Eliášova 922/21
Praha 6
160 00

Účetní jednotka doručí:

IČO

1 x příslušnému finančnímu orgánu

22687459
Činnosti
Označení

TEXT

Hlavní

Hospodářská

Celkem

5

6

7

A. I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

2

2 012

2 012

A. III.

Osobní náklady

4

1 617

1 617

A. V.

Ostatní náklady

6

30

30

10

3 659

3 659

Náklady celkem

Součet A.I. až A.VIII.

B. I.

Provozní dotace

12

1 691

1 691

B. II.

Přijaté příspěvky

13

773

773

B. III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

14

947

947

B. IV.

Ostatní výnosy

15

-108

-108

Součet B.I. až B.V.

17

3 303

3 303

ř. 17 - (ř. 10 - ř.9)

18

-356

-356

ř. 18 - ř. 9

19

-356

-356

Výnosy celkem
C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

Sestaveno dne:

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

30.06.2018

Právní forma účetní jednotky
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Číslo
řádku

Předmět podnikání

Pozn.:

Chystáme na rok 2018
•
•

V počátku roku 2018 bude podána žádost o akreditaci výcviku k ČAP.

•

Bude otevřena příprava nových supervizorů metody biosyntéza působících
pod ČIB.

•

V rámci dalšího vzdělávání proběhnou i workshopy mezinárodních lektorů
Gabriele Hoppe a Liane Zink.

•

Budou probíhat skupinové supervize pro frekventanty a absolventy výcviku,
workshopy v rámci dalšího vzdělávání, komunitní setkávání.

•

Bude probíhat řada workshopů pro veřejnost a odbornou veřejnost, část bude
nabízena také v Brně.

•

Bude finalizovat práce na sběru dat v rámci výzkumné studie. Bude probíhat
analýza dat a příprava jejich publikace.

•

ČIB bude usilovat o prohlubování zapojení v rámci Evropské asociace pro
psychoterapii - EAP i Evropské asociace pro biosyntézu EABS.

V průběhu roku bude připravováno otevření dalšího, již sedmého běhu
výcviku. Budou realizovány vstupní rozhovory a uzavřen konečný výběr
výcvikové skupiny.
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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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