Zápis ze zasedání správní rady o.p.s.
Zápis ze zasedání správní rady Institutu rodinné terapie a psychosomatické medicíny
v Liberci o.p.s., se sídlem Jáchymovská 385, 460 10 Liberec 10 (dále jen „společnost“)
konaného dne 22.10.2007
Přítomni:
Členové správní rady: Mgr. Vohlídalová Věra – předsedkyně správní rady
Doc. PhDr. Ing. Raban Miloš Th.D.
MUDr. Suchomel Josef
Ředitel společnosti - Mgr. Knop Jan
Zapisovatel: paní Menclová Radka
Spolupracující lektoři: MUDr. Chvála Vladislav
PhDr. Trapková Ludmila

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Program:
Přivítání členů správní rady a hostů, zahájení zasedání
Zhodnocení uskutečněných plánovaných akcí a činností v r. 2007
Hospodaření r. 2007, stav finančních prostředků
Přehled plánovaných akcí a činností v r. 2008
Předběžný rozpočet r. 2008
Stanovení datumu příštího setkání

1. Mgr.Vohlídalová přivítala přítomné a zahájila zasedání.
2. Ředitel společnosti podal zprávu o akcích uskutečněných a probíhajících v r. 2007 a
jejich průběh a realizaci zhodnotil.Všechny plánované akce r. 2007 proběhly tak jak
byly naplánovány. Mimořádně se uskutečnila služební cesta do skotského Glasgow.
Zde se 4-6.10.2007 uskutečnil mezinárodní kongres European Family Therapy.
Společnost EFTA, která kongres pořádala, požádala lektory, s kterými naše organizace
spolupracuje (MUDr. Chválu a PhDr. Trapkovou), o aktivní účast na kongresu a právě
z tohoto důvodu rozhodla správní rada Lirtapsu o částečné úhradě cestovních nákladů
lektorů. Institut rodinné terapie obdržel na tento účel od nadace Preciosa sponzorský
dar ve výši Kč 19000,-. Zbývající náklady si hradili oba jmenovaní ze svých vlastních
zdrojů. MUDr. Chvála společně s PhDr. Trapkovou informovali správní radu o
průběhu a významu této uskutečněné služební cesty.
MUDr. Chvála seznámil přítomné se stavem práce na natáčení filmu o začátcích
psychosomatiky v Čechách. Film by měl být dokončen do konce listopadu r. 2007 a
konečné vyúčtování krajskému úřadu by mělo být předloženo do konce r. 2007.
3. Pí. Menclová informovala o stavu finančních prostředků společnosti a předložila
rozvahu o finančních tocích do konce roku 2007.
4. V dalším bodě byl projednávám přehled plánovaných akcí a činnosti v r. 2008.
V příštím roce bude ukončen čtyřletý výcvik v rodinné terapii. Další běh čtyřletého
výcviku v rodinné terapii psychosomatických poruch by měl být nově otevřen v lednu
r. 2009. V průběhu r. 2008 se uskuteční několik kurzů „Práce s časovou osou“. Právě
z těchto kurzů budou vybírání zájemci do příštího výcviku.

V červnu příštího roku by měl být také ukončen dvouletý výcvik pro pomáhající
profese. Nový běh tohoto výcviku se bude nejspíše otevírat na podzim příštího roku.
Na příští rok je také naplánován zcela nový 5letý komplexní program v psychoterapii,
který by měl začít v květnu příštího roku. Vše závisí na počtu a složení zájemců.
Ve dnech 24-26.4.2008 se uskuteční v liberecké knihovně 12. celostátní konference
psychosomatické medicíny na téma „Psychosomatická praxe“. Na tuto konferenci jsou
přizváni i zahraniční přednášející a příprava se započala právě v těchto dnech.
Dále budou pokračovat supervizní setkání.
Program činnosti na rok 2008 pak správní rada hlasováním schválila a je přílohou
tohoto zápisu.
5. Na základě plánu akcí a činnosti pro rok 2008 zpracovala pí. Menclová předběžný
rozpočet pro r. 2008. Tento rozpočet byl předložen správní radě a správní rada ho
vzala na vědomí.
6. Na závěr zasedání bylo stanoveno datum dalšího setkání správní rady. Další setkání by
se mělo uskutečnit 3.3.2008 v 18.00 hod.
v Liberci, dne 23.10.2007
..........................................................
zapisovatelka – p. Menclová Radka

……………………………………….
Mgr. Vohlídalová Věra - předsedkyně

……………………………………..
MUDr. Suchomel Josef – člen

……………………………………..
Doc. PhDr. Ing. Raban Miloš – člen

……………………………………..
Mgr. Knop Jan - ředitel

