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Přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2011


Organizační struktura

Úvodem
Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci, o.p.s.
funguje od roku 2005 rokem na poli vzdělávání v psychosomatickém a
rodinně terapeutickém přístupu a v této oblasti zaujal pevné místo.
Činnost institutu se opírá o profesionalitu a iniciativu svých
spolupracovníků jmenovitě MUDr. Chvály a PhDr. Chválové Trapkové.
Druhým důležitým momentem je zázemí, které Institutu poskytuje
Středisko komplexní terapie v Liberci, v jehož prostorách má Institut své
sídlo.
Chceme poděkovat i našim sponzorům, kteří podpořili naši činnost
finančními dary. Získané peněžní prostředky byly a případně budou
využity při naplňování poslání společnosti.

Ředitel společnosti Mgr. Jan Knop
sekretářkou společnosti byla i v tomto roce Radka Menclová
Správní rada v roce 2011 pracovala ve složení:
předsedkyně Mgr. Věra Vohlídalová
člen
MUDr. Richard Lukáš, Ph.D.
člen
Bc. Halina Doležalová

Dozorčí rada o.p.s.
Předsedkyně MUDr. Iva Vindušková
členka
MUDr. Kateřina Fürstová
členka
Mgr. Ilona Kopecká
Správní i dozorčí rada se sešly na svých zasedáních v průběhu roku
2011 celkem 2x a to 23.5. a 10.10.2011.

O společnosti
V souvislosti s novelou zákona o obecně prospěšných společnostech
došlo k rekonstrukci zakládací listiny společnosti a také ke jmenování
nových členů správní rady a k vytvoření dozorčí rady. Zakladatelem
institutu se stal MUDr. et PhDr. Jan Poněšický, PhD.
Společnost je zřízena za účelem organizování konferencí a seminářů, za
účelem publikační a propagační činnosti, shromažďování informací a
podpory rodinné terapie a psychosomatické medicíny.
Zabýváme se významně oblastí vzdělávání: pořádáme odborné kurzy a
výcviky.

V lednu 2011 byl zahájen třetí výcvikový rok čtyřletého Výcviku
v rodinné terapii, který je orientovaný na léčbu
psychosomatických poruch. Tento výcvik je akreditován
pro oblast zdravotnictví odbornými společnostmi ČLS J.E.P.,
Českou psychoterapeutickou společností, Českou psychiatrickou
společností a dále Asociací klinických psychologů a IPVZ.
Odbornými garanty výcviku jsou MUDr. Vladislav Chvála a PhDr.
Ludmila Chválová Trapková. Dalšími lektory ve výcviku jsou:
MUDr. Aleš Fürst a Mgr. Jan Knop. Třetího ročníku výcviku se
účastnilo 40 frekventantů, za rok jsme realizovali celkem 30
výcvikových dní a s koncem roku 2011 jsme třetí ročník výcviku
uzavřeli.

V tomto kalendářním roce jsme vydali čtyři čísla odborného
časopisu Psychosom a to především zásluhou MUDr. V.
Chvály. Časopis splňuje normu odborného recenzovaného
média, je registrován pod číslem ISSN 1214-6102 a archivován
Národní
lékařskou
knihovnou
na
http://www.medvik.cz/kramerius/handle/ABA008/84989 a volně
k dosažení
na
vlastních
internetových
stránkách
www.psychosom.cz a ke stažení na internetových stránkách
institutu: www.lirtaps.cz. Na každé nové číslo v elektronické verzi
upozorňujeme asi 250 odborníků a zájemců převážně z řad
lékařů a psychologů. Spolu s povinnými výtisky a předplatiteli
rozesíláme měsíčně kolem 100 výtisků každého čísla v tištěné
podobě. Na webu je roční sledovanost kolem 5000 čtenářů. Za
podstatný stále považujeme fakt, že tento časopis nesponzoruje
žádná farmaceutická firma a v odborných kruzích stále stoupá
jeho prestiž jako nezávislého periodika.

Podpora pracovního setkání účastníků Výcviku v rodinné
terapii psychosomatických poruch

Obrázek 2 Mgr. Jan Knop

Obrázek 1 MUDr. et PhDr. Jan Poněšický PhD.

Vybrali jsme 11 frekventantů Výcviku v RT a na základě jejich
žádostí a s ohledem na jejich situaci jsme jim poskytli finanční
podporu pro pracovní setkání, které se konalo v MCDO
v Hejnicích ve dnech 7. – 10.9.2011. Každý z vybraných byl
podpořen příspěvkem na ubytování a to ve výši 400,- Kč na
osobu a noc. Jednalo se o tři noci.
.

Institut se nadále stará o aktualizaci adresáře a mapáře pracovišť zaměřených na
psychosomatický přístup ve zdravotnictví. Je přístupný na internetových stránkách
Institutu. Odpovědnost za něj má MUDr. V. Chvála, který se stará o stránky institutu.
I nadále poskytujeme služby psychosomatické sekci Psychiatrické společnosti Č.L.S.
JEP a to jak vydáváním odborného časopisu Psychosom, tak uveřejňováním informací o
práci výše zmíněné sekce na našich stránkách. K tomu jsme přibrali podporu nezávislé
občanské iniciativě Sdružení pro psychosomatiku (www.spps.eu )
Ujali jsme se vzdělávání v psychosomatické medicíně zavedením kurzu Základní
psychosomatická péče pod katedrou Psychiatrie IPVZ. V tomto roce byl ukončen první
běh tříletého vzdělávacího programu (76 hodin teorie) pro lékaře a psychology. Požádali
jsme Ministerstvo zdravotnictví o zařazení tohoto vzdělávacího programu do novely
vyhlášky 185/2009.

•

Kolokvium absolventů výcviků
psychosomatických poruch

v rodinné

terapii

Tohoto dvoudenního pracovního setkání se účastnilo 29 osob.
Kolokvium se uskutečnilo 25. – 26. března v MCDO v Hejnicích.

Institut organizuje supervizní setkání pro odborníky z oblasti
rodinné terapie, garantem tohoto programu je PhDr.L. Chválová
Trapková. Čtyři supervizní setkání se konala v Liberci; celkem
bylo poskytnuto 32 hodin supervize
Pravidelně jednou za dva měsíce (celkem 5 setkání) institut
realizoval otevřený seminář pro rodinné terapeuty. Naší
snahou je dále kultivovat jazyk a myšlení praktikujících rodinných
terapeutů bez ohledu na to, z jakého institutu rodinné terapie
pocházejí. Tak se mohou propojovat jednotlivé směry rodinné
terapie u nás, zastoupené ve 4 institutech rodinné terapie v ČR.
Akce pravidelně probíhá v Praze v prostorách o.s. Prev-Centrum.
Odbornou garanci zajišťuje a seminář vede PhDr. L. Chválová
Trapková.
Kurz terapie partnerského vztahu pokračoval dvěma
setkáními. Celkem 46 hodin v šesti výcvikových dnech. Kurz
bude ukončen v březnu 2012. Odborným garantem je Mgr. Jan
Knop.
Seminář o časové ose, stále jeden z našich nejpopulárnějších
odborných programů pokračoval i v tomto roce pod vedením
původních autorů MUDr. Chvály a PhDr. Chválové Trapkové.
V našem institutu proběhl tento seminář 1x v rozsahu 20 hodin.
Je o něj nadále velký zájem v odborné veřejnosti a je dlouho
dopředu obsazen.

Mezinárodní úspěch institutu. V roce 2011 se
mezi 29. říjnem a 2. listopadem konala 139.
konference nejvýznamnější a nejstarší lékařské
společnosti světa American Public Health
Association
(APHA) ve Washingtonu DS.
Organizátoři zahájili její mezinárodní část
překvapivě projekcí českého dokumentárního
filmu Miloslava Nováka Hranice v psychosomatice
(Descarte‘s Mistake), na jehož přípravě a výrobě
se významně
podílel v minulých letech náš
institut, vč.finanční podpory. Je to dosud
nejvýznamnější úspěch tohoto filmu a našeho
institutu vedle národní ceny za nejlepší odborný
film na Akademia filmu Olomouc na jaře tohoto
roku.

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ZHODNOCENÍ ZÁKLADNÍ ÚDAJŮ V NÍ OBSAŽENÝCH
Přehled o peněžních příjmech a výdajích
Náklady v druhovém členění
Spotřeba materiálu
Ostatní služby

Mzdové náklady
Zákonné sociální
pojištění
Ostatní daně a poplatky
Jiné ostatní náklady

Kancelářské potřeby
Lektorné
Nájemné
Režijní náklady
Poštovné
Tisk časopisu Psychosom
Hrubé mzdy
SP a ZP
Ověření podpisů
Bankovní poplatek, zákon.
pojištění

Náklady celkem

Přehled rozsahu příjmů (výnosů) v členění podle zdrojů
7 394
604 750
59 664
19 735
5 368
24 449
137 430
42 840
448
7 023
909 101

Struktura zdrojů:
Přijaté dary: Kč 25 000,- dar Nadace Preciosa na tisk časopisu Psychosom.
Vlastní příjmy: Kč 854 650,z toho:
Výcvik rodinné terapie psychosomatických poruch Kč 632 000,Kurz terapie partnerského vztahu Kč 116 100,Otevřený seminář pro rodinné terapeuty Kč 9100,kolokvium pro absolventy výcviku v RT v Hejnicích Kč 5300,supervize Kč 22750,Seminář o časové ose Kč 54000,předplatné časopisu Psychosom Kč 15 000,prodej CD z psychosomatické konference v r. 2010 Kč 400,-

Vývoj a konečný stav fondů

Výnosy v druhovém členění

Zisk r. 2010 ve výši Kč 86816,- byl převeden na účet 911 Fondy
Výsledek hospodaření r. 2011 – ztráta Kč 29422,-

Tržby z prodeje služeb
Tržba z prodeje zboží

Stav a pohyb majetku a závazků

Úrok
Přijaté příspěvky
Výnosy celkem

Úplný objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro
plnění obecně prospěšných služeb, pro plnění činností
doplňkových a na vlastní činnost (správu)

Školné, předplatné časopisu 854 250
Prodej CD z konference
400
2010
29
Dary
25 000
879 679

O.p.s. nemá žádný dlouhodobý majetek.
Závazky k 31.12.2011: 11FP059 PhDr. Chválová Trapková – supervize v rámci
výcviku Kč 9750,Ostatní závazky: mzdy za 12/11 včetně odvodů Kč 14 070,-

Náklady obecně prospěšné služby:
o publikační a propagační činnost Kč 34 220,- ( časopis
Psychosom)
o organizace konferencí, výcviků, seminářů a přednášek Kč 13
768,- (seminář systemického myšlení, kolokvium Hejnice)
Náklady na doplňkovou činnost:
 Výcvik rodinné terapie psychosomatických poruch Kč
499 416, Seminář o časové ose Kč 30 434, Supervize Kč 21 000, Kurz terapie partnerského vztahu Kč 95 000,Náklady na správní činnost Kč 215 263,-

Změny zakládací listiny a složení řídících orgánů, k nimž
došlo v průběhu roku
V květnu 2011 došlo v zápisu do obchodního rejstříku k těmto změnám:
Statutárním orgánem společnosti je ustanoven Mgr. Jan Knop – ředitel o.p.s.
Předsedkyní správní rady je i nadále Mgr. Věra Vohlídalová. Novými členy
správní rady jsou pak: MUDr. Richard Lukáš, PhD. a Bc. Halina Doležalová.
Předsedkyní dozorčí rady se stala MUDr. Iva Vindušková. Dalšími členy
dozorčí rady jsou Mgr. Ilona Kopecká a MUDr. Kateřina Fürstová.
Novým zakladatelem se stal MUDr. et PhDr. Jan Poněšický PhD.
V Liberci dne 5.4.2012
Správní a dozorčí radě o.p.s. zprávu sestavili a překládají:

Mgr. Jan Knop – ředitel o.p.s.
Radka Menclová – sekretářka o.p.s.

Obrázek 3 Správní rada duben 2012

