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SLOVO ÚVODEM ANEB ROK 2019

Milí přátelé,
přinášíme vám Výroční zprávu o činnosti ČIB v roce 2019.
Byl to pro nás rok změn a transformace, ale i dalšího prohlubování
kvality a vytváření nových formátů.
Probíhaly opět akce pro odbornou i širokou veřejnost spojené
s prezentací a ochutnávkami terapeutického přístupu biosyntézy
a samozřejmě především i základní kámen naší činnosti – výcviky,
workshopy a řada dalších aktivit podporující komunitu terapeutů.
Na sklonku roku jsme se loučili s prostory na “Eliášce”, kde jsme toho
hodně prožili a připravovali se k přestěhování a krokům novým směrem,
i co se nových inspirací v metodě týče.
Děkujeme za vaši přízeň a věříme, že se budeme u nových i tradičních
akcí s vámi dále setkávat!
Správní rada ČIB
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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.
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.
Podporuje mezinárodní spolupráci anglicky a německy hovořících
terapeutů a lektorů biosyntézy.
Prostřednictvím webu informuje o akcích a novinkách.
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NAŠE AKTIVITY V ROCE 2019

TERAPEUTICKÝ VÝCVIK

Na začátku roku proběhlo první setkání a otevření
výcvikové skupiny VII.
Výcviková skupina VI, tedy šestý běh výcviku, vstoupila
do třetího ročníku.
Výcviková skupina V pokračovala ve druhé části výcviku.
Výcviková skupina IV ukončovala navazující části výcviku svými
prezentacemi kazuistik a závěrečnými pracemi.

WORKSHOPY A SEMINÁŘE

Tradičně proběhl dobře známý workshop Setkání
s biosyntézou zařazený do systému celoživotního vzdělávání
klinických psychologů.
Probíhala setkání nabízející biosyntetickou kazuistickou supervizi
pod vedením Yvonny Lucké a Barbory Janečkové, jejichž
prostřednictvím institut podporuje začínající i zkušené terapeuty.
Zcela nově jsme otevřeli program sestávající ze tří setkání:
Biosyntéza pro práci s dětmi, který vedla naše portugalská
kolegyně Tatiana Neves a Martin Hofman.
Proběhlo také několik jednodenních workshopů s meditativním
tancem buto.
Byl realizován další běh programu 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.
Nově se otevřel dvouletý program Life fields určený pro
zájemce o seberozvojovou cestou biosyntézy. Je složen ze
sedmi navazujících setkání a vedou ho Barbora Janečková
a Martin Hofman.
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REALIZOVANÉ WORKSHOPY

Life fields
Ucelený vzdělávací cyklus Life fields se během sedmi dvoudenních
setkání snaží ukázat, kde najít nové vnitřní zdroje ke zvládání
každodenních situací a jak k nim přistupovat tak, aby člověka posouvaly
vpřed. Cyklus čerpá z konceptu biosyntézy, která se na každého člověka
dívá jako na unikátní celek složený ze tří základních stavebních kamenů:
těla, mysli a emocí, kde jsou všechny složky velmi úzce provázány.
Barbora Janečková
Martin Hofman

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 způsobů̊ buta, kolik je tanečníků̊ . Buto umožňuje
přeměnu vnitřních obrazů a pocitů do fyzického pohybu. Každý tanec
je představení samo o sobě, jež má transformativní charakter. Buto je
cestou hledání a poznávání vlastního nitra, cestou propojení a sjednocení
vnitřního a vnějšího v nás.
Barbora Janečková
Yvonna Lucká/Martin Hofman

Biosyntéza pro práci s dětmi
Vzdělávací cyklus pro všechny odborníky, kteří se ve své terapeutické
práci setkávají s dětmi a mladistvými. Program Biosyntéza pro práci
s dětmi představuje koncepty, jejichž osvojení může pomoci každodenní
praxi. Jejich zdrojem je biosyntéza jako mezinárodně certifikovaná
psychoterapeutická metoda, která na člověka pohlíží jako na celek
složený ze tří základních částí: těla, mysli a emocí.
Tatiana Neves
Martin Hofman

Setkání s biosyntézou
Obsahem workshopu je základní seznámení s touto psychoterapeutickou
metodou, jejími teoretickými východisky a koncepty. Důraz je kladen na
sebezkušenostní část, kde účastníci mají možnost prostřednictvím práce
s tělem zažít tuto metodu v praxi. Workshop je určen širokému spektru
účastníků, tedy nejen zájemcům z řad odborníků.
Barbora Janečková
Veronika Sailerová

Český institut biosyntézy | Výroční zpráva 2019

10 ∙ 11

DALŠÍ AKTIVITY

V průběhu roku probíhal druhý ročník interního přípravného programu pro supervizory
metody biosyntéza obohacený o řadu intervizních setkání.
Rozšířila se správní rada o Alenu Večeřovou Procházkovou, Veroniku Sailerovou
a Tomáše Janečka.
V průběhu roku jsme se dále zúčastnili setkávání národních i mezinárodních odborných
institucí – EAP, ČAP, aj.
Po mnoha letech spolupráce jsme se odpoutali od “mateřského” Heidenu a vykročili svou
cestou směrem k inovované biosyntetické psychoterapii, obohacenou o nové poznatky
z neurověd, psychosomatiky a integrativní psychoterapie.
V Brně dále rozvíjelo činnost partnerské centrum Therapies, které nabízí
psychoterapeutické služby metodou biosyntézy, ale také workshopy a programy biosyntézy
pro veřejnost a odbornou veřejnost: Markéta Charvátová v Brně realizovala cyklus
workshopů pro ženy Ženské tělo jako pramen vitality a v Brně proběhlo také Setkání
s biosyntézou a Meditativní tanec.
Proběhl také Komunitní den – akce pro komunitu terapeutů – s přednáškou o etice Miloše
Maurera, workshopy kolegů z výcviků a rozborem nahrávky sezení vedeným Davidem
Boadellou. Proběhl také tradiční a oblíbený vánoční večírek, tentokráte i rozlučkový
s prostory na Eliášové.
ČIB se aktivně účastnilo řady odborných konferencí (ČAP, Linka bezpečí aj,.), ale i akcí pro
širokou veřejnost festival Evolution, festival Mezi ploty, aj., kde jsme představovali metodu
biosyntézy odborné i laické veřejnosti.
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PŘEHLED HOSPODAŘENÍ
ROZVAHA
ve zjednodušeném rozsahu
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A.

Dlouhodobý majetek celkem

A. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

A. II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

A. III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

A. IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

B.

Krátkodobý majetek celkem

B. I.

Zásoby celkem

B. II.

Pohledávky celkem

B. III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

B. IV.

Jiná aktiva celkem

A.I.1+...+A.I.x
A.II.1+...+A.II.x
A.III.1+...+A.III.x
A.IV.1+...+A.IV.x
B.I.+...+B.IV.
B.I.1+...+B.I.x
B.II.1+...+B.II.x
B.III.1+...+B.III.x
B.IV.1+...+B.IV.x
A.+B.

Vlastní zdroje celkem

A. I.

Jmění celkem

A. II.

Výsledek hospodaření celkem

B.

Cizí zdroje celkem

B. I.

Rezervy celkem

B. II.

Dlouhodobé závazky celkem

B. III.

Krátkodobé závazky celkem

B. IV.

Jiná pasiva celkem
PASIVA CELKEM

Okamžik sestavení: 30. 6. 2020
Právní forma
účetní jednotky:

Předmět činnosti nebo účel:

Eliášova 922/21
Praha 6
................................................
160 00
................................................
................................................

A.I.+...+A.II.
A.I.1+...+A.I.x
A.II.1+...+A.II.x
B.I.+...+B.IV.
B.I.1+...+B.I.x
B.II.1+...+B.II.x
B.III.1+...+B.III.x
B.IV.1+...+B.IV.x
A.+B.

Účetní období
stav k prvnímu dni
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010
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040
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001
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013
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+1 130

+911
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+52
+1 130

+177
+705
+29
+911

Účetní období
stav k prvnímu dni

-161
+5
-166
+1 291
+317
+974
+1 130

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

PhDr. JANEČKOVÁ BARBORA

Činnosti organizací na ochranu a zlepšení postavení etnických, menšinových a jiných speciálních skupin
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................................................
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9

otisk podacího razítka

................................................

A.

Náklady

A. I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

A. II.

Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

A. III.

Osobní náklady

A. IV.

Daně a poplatky

A. V.

Ostatní náklady

A. VI.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek

A. VII.

Poskytnuté příspěvky

A. VIII.

Daň z příjmů
Náklady celkem

B.

Výnosy

B. I.

Provozní dotace

B. II.

Přijaté příspěvky

B. III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

B. IV.

Ostatní výnosy

B. V.

Tržby z prodeje majetku
Výnosy celkem

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

Okamžik sestavení: 30. 6. 2020
Právní forma
účetní jednotky:

Běžné období

číslo
řádku

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Označ.

A.I.+...+A.VIII.
A.I.1+...+A.I.x
A.II.1+...+A.II.x
A.III.1+...+A.III.x
A.IV.1+...+A.IV.x
A.V.1+...+A.V.x
A.VI.1+...+A.VI.x
A.VII.1+...+A.VII.x
A.VII.1+...+A.VII.x

B.I.+...+B.VII.
B.I.1+...+B.I.x
B.II.1+...+B.II.x
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B.IV.1+...+B.IV.x

+3 901
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001
002
009
013
019
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035
037
039
040
041
043
047
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B.V.1+...+B.V.x

055

B. - A.I.1-...-A.VII.x + C. x.

062

B. - A. + D. x.

Hlavní

061
063

Hospodářská

+10
+0

Celkem

+3 911
+2 757

+985
+15
+119

+0
+0
+0

+985
+15
+119

+25
+3 901
+4 268
+2 408
+957
+903

+10
+10
+55
+0
+0
+55

+35
+3 911
+4 323
+2 408
+957
+958

+4 268
+392
+367

+55
+55
+45

+4 323
+447
+412

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

PhDr. JANEČKOVÁ BARBORA

Předmět činnosti nebo účel:

Činnosti organizací na ochranu a zlepšení postavení etnických, menšinových a jiných speciálních skupin
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PLÁN NA ROK 2020

Na začátku roku proběhne stěhování do kouzelné vily Na Míčánce, kde bude dostatek
prostoru pro výcviky, workshopy, administrativní zázemí i přidružené společenství terapeutů
Pod Křídly. Třešničkou na dortu pak bude krásná zahrada.
Začátkem roku začnou pohovory pro nový osmý běh výcviku.
Budou otevřeny nové zajímavé programy a workshopy vedené českými i zahraničními
lektory: Somatické objektové vztahy, které nám nabídne britský kolega Tom Warnecke,
Epigenetika a psychosomatika, kterou nás provede portugalská lektorka Tatiana Neves,
Biosyntéza pro pomáhající profese vedené Martinou Chmelovou a Svatavou Drličkovou
a nové programy psychosomatiky Aleny Večeřové Procházkové a Zuzany Čepelíkové.
Připravujeme novou žádost o akreditaci výcviku ve zdravotnictví.
Rozšíří se řady interních supervizorů metody biosyntéza působících pod ČIB.
Budou nadále probíhat skupinové supervize pro frekventanty a absolventy výcviku,
workshopy v rámci dalšího vzdělávání, komunitní setkávání.
ČIB bude prezentovat na řadě odborných konferencí (ČAP), ale i akcí pro veřejnost festival
Mezi ploty, aj.
ČIB bude usilovat o prohlubování zapojení v rámci Evropské asociace pro psychoterapii –
EAP, také v rámci integrativního proudu.

VEDENÍ ČESKÉHO INSTITUTU BIOSYNTÉZY, z.ú.
STATUTÁRNÍ ORGÁN

PhDr. Barbora Janečková, Ph.D.
ředitelka

SPRÁVNÍ RADA

PhDr. Yvonna Lucká

PhDr. et Mgr. Veronika Sailerová

MUDr. Alena Večeřová Procházková

Ing. Tomáš Janeček

předsedkyně správní rady

členka správní rady

členka správní rady

Mgr. Martin Hofman
člen správní rady

člen správní rady
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Český institut biosyntézy, z.ú.
IČO: 22687459
Na Míčánce 1532/32
160 00 Praha 6
www.biosynteza.cz

www.biosynteza.cz

