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Výroční zpráva
2008
Úvodem
Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci, o.p.s. má za sebou již
třetí rok svého působení v oblasti propagace a vzdělávání v psychosomatickém přístupu,
rodinně terapeutickém paradigmatu. Třetí rok existence Institutu považujeme za rok úspěšný.
Vedle tohoto institutu vznikl nový institut: Liberecký institut pro psychoterapii a
psychosomatiku a tento nový institut převzal do své gesce některé akce z Institutu rodinné
terapie a psychosomatické medicíny, o.p.s..
Činnost institutu by nebyla možná bez týmu fundovaných a obětavých kolegů a bez
zázemí, které nám poskytuje Středisko komplexní terapie v Liberci, v jehož prostorách má
Institut své sídlo.
Chceme poděkovat všem našim sponzorům, kteří podpořili naši činnost finančními
dary. Ujišťujeme je, že získané peněžní prostředky byly a případně 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.
Zabýváme se intenzivně oblastí vzdělávání: pořádáme odborné kurzy a výcviky.

Organizační struktura
Vedení o.p.s.:
Správní rada v uplynulém období 1.1.2008 do 31.12.2008 pracovala ve složení:
předsedkyně Mgr. Věra Vohlídalová
člen
MUDr. Josef Suchomel
člen
Doc. ThDr. Miloš Raban
Správní rada se sešla na svých zasedáních v průběhu rok celkem 2x
Sekretariát o.p.s.:

ředitel společnosti
sekretářka

Mgr. Jan Knop
Radka Menclová

Pč
ehled činností vykonávaných v kalendáč
ním roce 2008
Institut pokračoval v programech z předchozího roku:
 Nejvýznamnějším programem a tím, do kterého bylo vloženo nejvíce úsilí a
pozornosti, bylo pokračování a v roce 2008 zakončení výcviku v rodinné terapii
orientovaný na léčbu psychosomatických poruch, který byl také akreditován
pro oblast zdravotnictví odbornými lékařskými společnosti ČLS J.E.P. Odborným
garantem tohoto výcviku je MUDr. Vladislav Chvála a PhDr. Ludmila Trapková.
Výcvik byl organizován v rytmu školního roku a tak frekventanti tohoto výcviku
ukončili a uzavřeli výcvik v červnu 2008. Počet účastníků ve výcviku byl 37, v období
od ledna do června 2008 jsme realizovali 4 víkendová setkání v celkovém rozsahu 80
výcvikových hodin.
 Druhým významným a dlouhodobým programem byl Dvouletý výcvik v profesních
dovednostech pro pomáhající profese. Odborným garantem tohoto projektu byl
Mgr. Jan Knop. Tento dvouletý výcvik započal v říjnu 2006, pokračoval přes celý rok
2007 a byl dokončen v květnu 2008. Účastníků v tomto výcviku bylo 19, v roce 2008
jsme realizovali 4 výcviková setkání v rozsahu 66 výcvikových hodin.
Institut pak nadále rozvíjel následující činnosti:
 Pravidelně šestkrát za rok vychází internetový bulletin Psych@Som a to
především zásluhou MUDr. Chvály. Bulletin je volně k dosažení, k přečtení 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, jen asi 30 výtisků každého čísla je rozesíláno předplatitelům
v tištěné podobě. Jsme nadále spokojeni s tím, že tento bulletin nesponzoruje
žádná farmaceutická firma. Pod číslem ISSN 1214-6102 je jako odborné médium
s pravidelným vydáváním registrován web archivem Národní knihovny, kde je
součástí databáze.
 Institut organizuje supervizní setkání pro odborníky z oblasti rodinné terapie,
garantem tohoto programu je PhDr.L.Trapková. 2 supervizní setkání se konala
v Praze a v Liberci, celkem se tak uskutečnilo 20 hodin supervize ve dvou
skupinách po 5 absolventech.
 PhDr.Trapková a MUDr. Chvála také zajišťovali další pokračování svého
programu „Seminář - časová osa“, tento víkendový seminář se konal v průběhu
roku 2008 celkem 2x, celkem to obnášelo 40 hodin. O tento seminář je takový
zájem, že další zájemce odkazujeme na termíny v dalším roce.
 V průběhu roku také probíhala supervize na základě smlouvy mezi Institutem a
krajskou nemocnicí v Liberci pro jejich pracovníky, uskutečnilo se celkem 7 hodin
supervize.
 Institut se nadále stará o aktualizaci adresáře pracovišť zaměřených na
psychosomatický přístup ve zdravotnictví, který je přístupný na internetových
stránkách Institutu.
 Ve dnech 24. – 26.4. 2008 se uskutečnila v Liberci XII. celostátní a mezinárodní
konference psychosomatické medicíny s tématem „Psychosomatická praxe“. Náš
institut zajistil stránku jak organizační tak i programovou. Byli to MUDr. Chvála a
PhDr.Trapková, kteří pomohli na svět celkové stavbě a programu konference.
Konference byla účastníky vysoce hodnocená, my ji považujeme za úspěšnou.





Konference se už tradičně konala v prostorách Krajské vědecké knihovny v
Liberci. Účastníků bylo celkem 201.
Organizačně jsme pro Společnost rodinných a systemických terapeutů – SOFT
zajistili symposium rodinné terapie v MCDO v Hejnicích ve dnech 9. –
11.10.2008. Téma tohoto symposia bylo: Dvojice a rodina.
I nadále poskytujeme služby psychosomatické sekci Psychiatrické společnosti
ČLS JEP, jak vydáváním bulletinu Psych@Som, tak uveřejňováním informací o
práci sekce na našich stránkách.
Během roku 2008 jsme se podíleli na dlouhodobém projektu dokumentárního
filmu o psychosomatické medicíně v Čechách ve srovnání s Německem, který
realizuje pan režisér Miloslav Novák. Film je téměř dokončen a již jsme jednali o
jeho odvysílání ČT.

Roční účetní závčrka a zhodnocení základní údajčv ní obsažených
Výrok auditora
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 „Institutu
rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci, o.p.s.“ k 31.12.2008 a výsledku
hospodaření za rok 2008 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České
republiky.
Pč
ehled o penčžních pč
íjmech a výdajích
Náklady v druhovém členční
Spotřeba materiálu
Ostatní služby

Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Jiné ostatní náklady

Kancelářské potřeby
Lektorné
Nájemné
Režijní náklady
Poštovné
Hrubé mzdy
SP a ZP
Bankovní poplatek, zákon.
pojištění

Náklady celkem

15 498
447 350
57 050
66 755,50
4 980
133 300,40 075
6 068,18
771 076,68

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

Školné, předplatné časopisu
CD z konference, Kontexty
Dary

771 654,59
21 680
174,04
37 000
10 000
840 508,63

Pč
ehled rozsahu pč
íjmč(výnosč) v členční podle zdrojč
Struktura zdrojů:
 Přijaté dary – Kč 37000,- finanční dar Nadace Preciosa poskytnutý Psychosomatickou
konferenci v Liberci (24-26.4.2008), hlavní činnost
 Provozní dotace od města Liberec ve výši Kč 10 000,- určená k uhrazení nájmu
nebytových prostor dvouletého výcviku, doplňková činnost
 Vlastní příjmy – školné a kurzovné výcviků, supervizí a seminářů v rámci doplňkové
činnosti Kč 537 112, Vlastní příjmy – psychosomatická konference hlavní činnost Kč 227 802, Vlastní příjmy – předplatné časopisu Psych@Som hlavní činnost Kč 6 740, Vlastní příjmy – prodej CD z konference a CD Kontexty v rámci hlavní činnosti Kč
21 680,Vývoj a konečný stav fondč
Ztráta ve výši Kč 112 812,68 z r. 2007 byla částečně kryta z vlastního jmění.
Výsledek hospodaření r. 2008 – zisk 69 431,95
Stav a pohyb majetku a závazkč







O.p.s. nemá žádný dlouhodobý majetek.
Závazky k 31.12.2008
Faktura přijatá 28FP057 Kč 9000,- Ordinace klinické psychologie- přípravné práce
4letý výcvik v RT, doplňková činnost
Faktura přijatá 28FP061 Kč 9 000,- Mgr. Jan Knop – realizace seminářů supervizí
v r. 2008, doplňková činnost
Balintovské skupiny – přeplatek Kč 2000,- Korcová, doplňková činnost
Ostatní závazky – mzdy za 12/08 Kč 10800,-

Úplný objem nákladčv členční na náklady vynaložené pro plnční
obecnčprospčšných služeb, pro plnční činností doplčkových a na
vlastní činnost (správu)







Náklady obecně prospěšné služby:
- publikační a propagační činnost Kč 2 299,- ( časopis Psychosom), hlavní
činnost
- organizace konferencí, výcviků, seminářů a přednášek Kč 163 210,50
(Psychosomatická konference), hlavní činnost
Náklady na doplňkovou činnost:
– Čtyřletý výcvik v rodinné terapii Kč 251 368,– Dvouletý výcvik pro pomáhající profese Kč 99 068,– Časová osa Kč 55 486,– Supervize Kč 16 650,Společné náklady – Kč 155 384,68
Náklady na správní činnost Kč 27 610,5

Zmčny zakládací listiny a složení č
ídících orgánč, k nimž došlo
v prčbčhu roku
K žádným změnám v průběhu roku 2008 nedošlo.
V Liberci
dne 23.2.2009
Zprávu sestavili a předkládají:
Mgr. Jan Knop – ředitel o.p.s.
Radka Menclová – sekretářka o.p.s.

