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Výroční zpráva 2006
Slovo úvodem
Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci, o.p.s. byl založen
v listopadu 2005. Institut užívá zkratku LIRTAPS.
Institut je pokračovatelem úspěšného působení liberecké pobočky Pražského
psychoterapeutického institutu (PPI), která věnovala pozornost rodinné terapii a
psychosomatické medicíně. To bylo také podnětem k založení nového institutu v této oblasti.
Zakladatelem Institutu rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci, o.p.s. byl
Pražský psychoterapeutický institut o.s. a zakládací listinu podepsal doc. MUDr. Jaroslav
Skála, jeden z nestorů psychoterapie ve zdravotnictví a dlouholetý předseda Pražského
psychoterapeutického institutu. LIRTAPS převzal všechny závazky od liberecké pobočky PPI
a věnuje se především podpoře a rozvoji psychosomatické medicíny ve zdravotnictví.
Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci, o.p.s. má za sebou
první rok své existence a domníváme se, že úspěšný. Společnost byla realizátorem mnoha
akcí. Je obtížné označit jeden nejvýznamnější projekt. Přesto bych chtěl vyzdvihnout
uspořádání 11.celostátní konference psychosomatické medicíny v Liberci. Této konference se
zúčastnilo na 170 odborníků a zájemců o psychosomatickou medicínu z celé naší republiky,
měli jsme možnost slyšet zajímavá sdělení z úst našich předních odborníků.
Nutno podotknout, že naše činnost by nebyla možná bez týmu fundovaných a
obětavých lidí, bez zázemí, které nám poskytuje Středisko komplexní terapie v Liberci,
v jehož prostorách má Institut své sídlo.
Touto cestou chceme poděkovat všem našim sponzorům, kteří podpořili naši činnost
finančními dary. Chceme je ujistit, že tyto prostředky budou plně využity při naplňování
poslání společnosti.
O společnosti
Společnost je zřízena za účelem organizování konferencí a seminářů, za účelem
publikační a propagační činnosti, shromažďování informací a podpory rodinné terapie a
psychosomatické medicíny.
Dále se zabýváme oblastí vzdělávání: pořádáme odborné kurzy a výcviky.

Organizační struktura
Vedení o.p.s.:
Správní rada v uplynulém období od 18.11.2005 do 31.12.2006 pracovala v tomto složení:
předsedkyně PhDr. Ludmila Trapková
člen
MUDr. Vladislav Chvála
člen
Mgr. Věra Vohlídalová
Správní rada se sešla na svých zasedáních od svého založení celkem 4x: 24.10. a 19.12.2005 a
15.5. a 23.10.2006.
Sekretariát o.p.s.:
ředitel společnosti
sekretářka

Mgr. Jan Knop
Radka Menclová

Pč
ehled činností vykonávaných v kalendáč
ním roce 2006
Institut převzal od Pražského psychoterapeutického institutu pobočky Liberec několik
závazků:
Myslíme, že nejvýznamnější závazek je pokračovat nadále ve výcviku v rodinné terapii
orientovaný na léčbu psychosomatických poruch, který je akreditován pro výuku a výcvik
psychoterapie v oblasti zdravotnictví. Odborným garantem tohoto výcviku je MUDr.
Vladislav Chvála.
Výcvik je organizován v rytmu školního roku a tak frekventanti tohoto výcviku vstoupili
v říjnu 2006 do třetího ročníku.
Druhým závazkem bylo dokončení Dvouletého výcviku v psychoterapii pro pomáhající
profese. Odborným garantem tohoto projektu byl Mgr.Jan Knop. Výcvik byl dokončen na
konci května 2006. Tento projekt se ukázal jako úspěšný a tak od října 2006 byl otevřen další
běh.
Třetím závazkem bylo dokončení Kurzu rozvoje osobnosti, tento sebezkušenostní a
osobnostně rozvojový program vedl J.Knop a byl ukončen v dubnu 2006.
Institut pak nadále rozvíjel následující činnosti:
Pravidelně 6 krát za rok vychází internetový bulletin Psych@Som a to především
zásluhou MUDr. Chvály. Bulletin je volně k dosažení a přečtení na internetových stránkách,
jen několik výtisků je papírových, tato forma je skutečně samizdatová.
Institut organizuje supervizí setkání pro odborníky z oblasti rodinné terapie, garantem
této supervize je Dr.L.Trapková. 5 supervizních setkání se konalo střídavě v Praze a v Liberci,
celkem se tak uskutečnilo 50 hodin supervize.
Dr.Trapková a Dr. Chvála také zajišťovali další pokračování svého programu „Seminář časová osa“, tento seminář se konal na podzim roku 2006 dvakrát.
Institut se významně podílel na pořádání Sympozia rodinné terapie Společnosti
rodinných a systemických terapeutů – SOFT ve dnech 31.3. a 1.4. v MCDO v Hejnicích. Náš
institut vzal na svá bedra stránku organizační, pořadatelskou a také odbornou. Garanci tohoto
projektu vzal na svá bedra MUDr. Chvála. Do Hejnic se sjelo přes sto rodinných terapeutů a
dalších odborníků zabývajících se psychoterapií.

Institut společně s Psychosomatickou sekcí Psychiatrické společnosti ČLS. J.E.Purkyně a
Psychoterapeutickou společností ČLS J.E.Purkyně a Společností pro psychosomatické
integrace ČLS J.E.Purkyně zorganizoval a pořadatelsky zajistil 11. celostátní konferenci
psychosomatické medicíny v Liberci. Garantem byl MUDr. Chvála. Tato konference byla
v Liberci v roce 2006 již podruhé a to v prostorách liberecké vědecké knihovny. Konference
s bohatým programem se účastnilo téměř 150 účastníků.
Z průběhu konference jsme zajistili pořízení audio záznamu přednášek příspěvků a
diskuse. Tento záznam na třech CD pak náš institut distribuoval mezi účastníky a také i další
zájemce, kteří se na konferenci již nedostali, nebo nemohli přijet.

Roční účetní závčrka a zhodnocení základní údajčv ní obsažených
Za rok 2006 Institut hospodařil se ztrátou Kč 79426,-. Výše ztráty byla předpokládána a byla
kryta čerpáním finančních prostředků vložených zakladatelem, převedených na účet o.p.s. při
jeho založení.
Způsob účtování
Hospodaření společnosti je vykazováno jako celek. Podle platné legislativy jsou však
v účetnictví o.p.s. definovány a odděleně sledovány následující činnosti:
Obecně prospěšné služby - hlavní činnost:
- organizace konferencí a seminářů - na samostatných zakázkách evidovány činnosti
související s organizací konferencí a seminářů.
- publikační a propagační činnost – činnosti spojené s přípravou a realizací televizního
pořadu o psychosomatické medicíny.
Doplňková činnost:
- vydavatelské a nakladatelské činnosti – činnosti spojené s vydáváním a distribucí
časopisu Psych@som a Softfórum
Správní činnost: účetní případy spojené s provozem a správou společností
Společné náklady: účetní případy spojené s hlavní i doplňkovou činností.
Výrok auditora
Roční účetní uzávěrka byla ověřena auditorskou firmou Audit BS s.r.o. Dle vyjádření
auditorské firmy účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz
aktiv, závazků, vlastních zdrojů krytí stálých a oběžných aktiv, cizích zdrojů a finanční
situace a výsledek hospodaření za rok 2006 je v souladu se zákonem o účetnictví a
příslušnými předpisy České republiky.

Pč
ehled o penčžních pč
íjmech a výdajích
Náklady v druhovém členění
Spotřeba materiálu
Prodané zboží
Ostatní služby

Mzdové náklady
Zákonné sociál. Pojištění
Ostatní daně a poplatky
Odpis nedobytné pohledávky
Jiné ostatní náklady

Kancelářské potřeby
Drobný majetek - dataprojektor
Nákup CD - konference,
Lektorné
Nájemné
Režijní náklady
Poštovné
Hrubé mzdy
SP a ZP
Správní poplatky, ověření podpisů
Zrušení účasti Kros Plotová
Bankovní poplatky, zákon. Poj.

22 776,50
14 136,14
3 196,622 375
90 627
337 046,10
7 586,152 500,46 900,314,50
450
7 130,1

Náklady celkem
Výnosy v druhovém členění
Tržby z prodeje služeb
Tržby za zboží
Úrok
Přijaté příspěvky
Provozní dotace
Výnosy celkem

1 305 037,34
Kurzovné, předplatné
časopisu, ubytování
Nájemné – stánek konference
CD konference, kontexty
Dary
Nárok na dotaci krajský úřad

1 097 326 84
2 000,27 860,554,28
47 870,50 000,1 225 611,12

Pč
ehled rozsahu pč
íjmč(výnosč) v členční podle zdrojč
Struktura zdrojů:
Přijaté dary – Kč 100,- finanční dar p. Pánkové na tisk a distribuci časopisu Psychosom
Kč 40 000,- finanční dar Nadace Preciosa na organizaci celostátní konference v
Liberci dne 21-23.9.2006
Kč 7 770,- finanční dar p. Moleše tisk a distribuci časopisu Psychosom
Vlastní příjmy - prodej CD s pořízeným záznamem z celostátní konference Kč 24 710,Vlastní příjmy - školné a kurzovné výcviků a seminářů v rámci hlavní činnosti Kč 1 086 407
Vlastní příjmy – pronájem prostor v rámci hlavní činnosti (konference) Kč 2 000,Vlastní příjmy – předplatné časopisu Psychosom a distribuce časopisu Softfórum v rámci
doplňkové činnosti Kč 10 920,Vlastní příjmy – prodej CD kontexty v rámci doplňkové činnosti Kč 3 150,Nárok na provozní dotaci od Krajského úřadu v Liberci Kč 50000,- výroba filmu o
psychosomatice v rámci hlavní činnosti

Vývoj a konečný stav fondč
Zisk z r. 2005 Kč 23 536,- byl převeden na účet fondů 911 a bude použit ke krytí ztráty v r.
2006
Stav a pohyb majetku a závazkč
O.p.s. nemá žádný dlouhodobý majetek.
Společnost pořídila v r. 2006 drobný majetek datavideoprojektor Kč 14136,-.
Závazky k 31.12.2006:
Faktura přijatá Kč 11600,-PhDr. Trapková - lektorné za čtyřletý výcvik RT v měsíci prosinci
2006
Faktura přijatá Kč 12000,- PhDr. Panovský – lektorné za čtyřletý výcvik RT v měsíci prosinci
2006
Faktura přijatá Kč 25348 Krajská knihovna – nájemné nebytových prostor v rámci
psychosomatické konference
Ostatní závazky – mzdy za 12/06 Kč 10800,Úplný objem nákladčv členční na náklady vynaložené pro plnční
obecnčprospčšných služeb, pro plnční činností doplčkových a na
vlastní činnost (správu)
Náklady na obecně prospěšné služby:
– publikační a propagační činnost Kč 40 000,- - filmový dokument o psychosomatické
medicíně,
– organizace konferencí, výcviků, seminářů a přednášek Kč 1 016 062
Náklady na doplňkovou činnost:
– tisk a distribuce časopisu Psychosom Kč 3 601,Společné náklady – Kč 86 341,Náklady na správní činnost Kč 159 034,Zmčny zakládací listiny a složení č
ídících orgánč, k nimž došlo
v prčbčhu roku
Společnost může používat zkratku LIRTAPS (liberecký institut rodinné terapie a
psychosomatické medicíny).
Na říjnovém zasedání správní rady byla navrhnuta změna předsedy a člena správní rady.
Změna bude provedena na začátku roku 2007.

V Liberci

dne 19.3.2007

Zprávu sestavil: Mgr. Jan Knop – ředitel o.p.s.

