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SLOVO ÚVODEM

Milí přátelé,
přinášíme vám Výroční zprávu o činnosti ČIB-terapeuti, z.s. v roce 2019.
ČIB-terapeuti, z.s. je profesní sdružení terapeutů Českého institutu
biosyntézy. Stará se o profesní rozvoj a další vzdělávání terapeutů,
kteří absolvovali terapeutický výcvik v biosyntéze a úzce spolupracuje
s Českým institutem biosyntézy, z.ú.
Děkujeme za vaši přízeň a věříme, že se budeme u nových i tradičních
akcí s vámi dále setkávat!

Výbor spolku ČIB-terapeuti

Český institut biosyntézy | Terapeuti | Výroční zpráva 2019

4∙5

NAŠE AKTIVITY V ROCE 2019

Proběhl již pátý běh Biosyntetické přípravky, workshopu složeného ze tří
navazujících setkání pro zájemce, kteří chtějí hlouběji poznávat metodu
biosyntézy, případně uvažují o terapeutickém výcviku.
V brněnském partnerském centru Therapies proběhl workshop
Meditativní tanec Buto vedený Barborou Janečkovou a Markétou
Charvátovou.Tradičně probíhaly Kazuistické supervize vedené Barborou
Janečkovou a Yvonnou Luckou, jejichž prostřednictvím spolek podporuje
začínající i zkušené terapeuty, a také workshop „Od fragmentace
k integraci – aspekty práce s traumatem v biosyntéze“ vedené Yvonnou
Luckou, Barborou Janečkovou a Martinem Hofmanem. Oba programy byly
opět zařazeny do systému celoživotního vzdělávání klinických psychologů.
Uzavřel se program V rytmu ženského srdce vedený Barborou
Janečkovou a Hanou Brachovou
Podruhé se otevřel program Biosyntéza pro učitele a školní psychology
vedený Martinem Hofmanem a Míšou Lipkovou. Tento program získal
akreditaci MŠMT a je složen ze čtyř dvoudenních workshopů.
Zcela nově jsme otevřeli program sestávající ze tří setkání: Biosyntéza
pro práci s dětmi, který vedla naše portugalská kolegyně Tatiana Neves
a Martin Hofman.
Proběhl také workshop Co je biosyntéza pro zájemce o seznámení se
s tímto směrem vedený Martinem Hofmanem.
Nově jsme také pořádaly ochutnávkové workshopy i hlubší vícedenní
program Psychosomatika v biosyntéze s Alenou Procházkovou Večeřovou
a Zuzanou Čepelíkovou. Vícedenní program získal akreditaci ČLK.
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REALIZOVANÉ WORKSHOPY

V rytmu ženského srdce
Jednalo se o tři navazující sebezkušenostní setkání v bezpečném
ženském kruhu. Setkávání přináší hlubší pozornost sama k sobě,
k vlastnímu tělu a jeho prožívání. Díky biosyntéze se můžete naučit, jak se
propojit se svými zdroji, jak o sebe lépe pečovat v každodenním životě.
Propojíte se s ženskými tématy skrze tělová cvičení, meditaci, relaxaci
a sdílení.
Barbora Janečková
Hana Brachová

Biosyntéza pro učitele a školní psychology
Celý vzdělávací cyklus vychází z principů biosyntézy – psychoterapeutické
metody, kterou založil a rozvinul David Boadella – původní profesí učitel.
Práce s dětmi a jejich traumaty ho inspirovala k definování základního
biosyntetického přístupu. Ten vnímá člověka jako celistvé individuum
složené ze tří základních stavebních kamenů: těla, mysli a citů. Jen
vnímáním všech tří částí můžeme dostat celistvý obraz žáka a lépe tak
pochopit a odhadnout jeho potřeby a možnosti.
Martin Hofman
Michaela Lipková

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

Co je biosyntéza
Úvodní workshop je určen pro ty, kteří metodu biosyntézy znají zatím
jen z doslechu a rádi by ji potkali osobně. Představuje jednoduše a
srozumitelně základní pojmy a nabízí ochutnávku biosyntézu
i prostřednictvím jednoduché a bezpečné práce s tělem – tělovými
cvičeními. Prostor je věnován také otázkám, povídání a sdílení.
Martin Hofman
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REALIZOVANÉ WORKSHOPY

Kazuistická supervize
Náplní a cílem setkání je sdílení kazuistik, získávání nových podnětů pro
práci s klienty a klientkami a supervize.
Yvonna Lucká
Barbora Janečková

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. Buto umožňuje
přeměnu vnitřních obrazů a pocitů do fyzického pohybu. Buto je cestou
hledání a poznávání vlastního nitra, cestou propojení a sjednocení
vnitřního a vnějšího v nás.
Barbora Janečková
Markéta Charvátová

Psychosomatika v biosyntéze
tříhodinová ochutnávka a 4denní workshop
Nabízí pohled na psychosomatiku s využitím embryologického
modelu biosyntézy jako nástroje pro komplexní pohled na pacienta.
Prostřednictvím komplexního pohledu můžeme lépe vnímat potřeby
a možnosti své i našich pacientů. Součástí je rovněž rozšíření o osobní
prožitkovou zkušenost a nácvik jednotlivých technik, zaměřený na
aplikaci neurobiologických konceptů v rámci sebepéče i podpory druhých
v praxi.
Alena Večeřová Procházková
Zuzana Čepelíková

Od fragmentace k integraci:
Aspekty práce s traumatem v kontextu biosyntézy
Seminář̌ určený všem, kteří ́ se chtějí ́ více dozvědět o traumatu, jak vzniká́,
jak se projevuje a jak je možné́ ho léčit. Součástí ́ je teorie, cvičení ́ a prvky
biosyntetické́ terapie, která́ pomáhá́ budovat celistvost a propojení na
všech úrovních – tělesné́, prožitkové́ a kognitivní.́ Cílem těchto technik
je nastartovat ozdravné́ procesy a vrátit pulzaci a život tam, kde byly
traumatem zastaveny.
Yvonna Lucká
Barbora Janečková

Biosyntetická přípravka
Cyklus tří navazujících setkání prohlubující zkušenost se sebou sama
je určen pro všechny, které zajímá biosyntéza blíže, kteří zvažují
terapeutický výcvik, kteří s biosyntézou chtějí být v kontaktu.
Hlavní náplní jsou tělová cvičení, meditace, práce se spontánním
pohybem, dechem či zvukem, ale také sdílení v kruhu a upevňování
základní teorie.
Martin Hofman
Veronika Sailerová
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PŘEHLED HOSPODÁŘENÍ
ROZVAHA
ve zjednodušeném rozsahu

k. . . . . . .3
. . . .1. . . ... . .1. . .2. . . ... . .2. . .0. . . 1
. . . .9. . . . . . .

ROZVAHA dle 504/2002 Sb. ve znění pro rok 2016
Obchodní firma nebo název účetní jednotky
. .Český
. . . . . . . . .institut
. . . . . . . . . .biosyntézy-terapeuti,
...........................

z.s.

................................................
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

v tisících Kč
IČ

0

5

7

5

9

3

8

2

otisk podacího razítka

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

číslo
řádku

AKTIVA

Označ.

Do Jasánek 130
Nižbor
................................................
267 05
................................................
................................................

A.

Dlouhodobý majetek celkem

001

A. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

002

A. II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

010

A. III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

021

A. IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

028

B.

Krátkodobý majetek celkem

040

B. I.

Zásoby celkem

041

B. II.

Pohledávky celkem

051

B. III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

071

B. IV.

Jiná aktiva celkem

079

AKTIVA CELKEM

082

číslo
řádku

PASIVA

Označ.
A.

Vlastní zdroje celkem

001

A. I.

Jmění celkem

002

A. II.

Výsledek hospodaření celkem

006

B.

Cizí zdroje celkem

010

B. I.

Rezervy celkem

011

B. II.

Dlouhodobé závazky celkem

013

B. III.

Krátkodobé závazky celkem

021

B. IV.

Jiná pasiva celkem

045

PASIVA CELKEM

048

Okamžik sestavení: 29.06.2020
Právní forma
účetní jednotky:

Spolek

Předmět činnosti nebo účel:

Ostatní vzdělávání

Účetní období
stav k prvnímu dni

+847

+1 404

+100
+747

+416
+988

+847

+1 404

Účetní období
stav k prvnímu dni

+482

k poslednímu dni

+1 166

+482
+365

+1 166
+238

+157
+208
+847

+157
+81
+1 404

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

PhDr. Janečková Barbora PhDr.

k poslednímu dni

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ve zjednodušeném rozsahu

k. . . . . . .3
. . . .1. . . ... . .1. . .2. . . ... . .2. . .0. . . 1
. . . .9. . . . . . .
Od:

1.1.2019

Do:

31.12.2019

0

5

7

5

9

3

8

2

otisk podacího razítka

číslo
řádku

A.

Náklady

001

A. I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

002

A. II.

Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

009

A. III.

Osobní náklady

013

A. IV.

Daně a poplatky

019

A. V.

Ostatní náklady

021

A. VI.

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

029

A. VII.

Poskytnuté příspěvky

035

A. VIII.

Daň z příjmů

037

Náklady celkem

039

B.

Výnosy

040

B. I.

Provozní dotace

041

B. II.

Přijaté příspěvky

043

B. III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

047

B. IV.

Ostatní výnosy

048

B. V.

Tržby z prodeje majetku

055

Výnosy celkem

061

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

062

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

063

Okamžik sestavení: 29.06.2020
Právní forma
účetní jednotky:

Spolek

. .Český
. . . . . . . . .institut
. . . . . . . . . .biosyntézy-terapeuti,
...........................

z.s.

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

Do Jasánek 130
Nižbor
................................................
267 05
................................................
................................................

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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Označ.

Obchodní firma nebo název účetní jednotky

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

v tisících Kč
IČ

VZZ dle 504/2002 Sb. ve znění pro rok 2016

Běžné období
Hlavní

+966
+943

Hospodářská

+6
+6

Celkem

+972
+949

+15
+8

+15
+8

+966
+1 649

+6
+7

+972
+1 656

+611
+1 038

+7

+611
+1 045

+1 649
+683
+683

+7
+1
+1

+1 656
+684
+684

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

PhDr. Janečková Barbora PhDr.

Předmět činnosti nebo účel:

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

PhDr. Barbora Janečková, Ph.D.
předsedkyně výboru

PhDr. Veronika Sailerová
členka výboru

Iva Abramčuková Semrádová
členka výboru

Český institut biosyntézy – terapeuti, z.s.
IČO: 05759382
Na Míčánce 1532/32
160 00 Praha 6

www.biosynteza.cz

www.biosynteza.cz

