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Výroční zpráva
2010
Úvodem
Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci, o.p.s. funguje pátým
rokem na poli vzdělávání v psychosomatickém a rodinně terapeutickém přístupu. Uplynulý
rok činnosti Institutu považujeme za opět úspěšný.
Činnost institutu se opírá o profesionalitu a iniciativu svých spolupracovníků
jmenovitě MUDr. Chvály a PhDr. 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 daryjmenovitě Nadace Preciosa a MUDr. Vladislav Chvála. Získané peněžní prostředky byly
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 roce 2010 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 a to 26.4. a 29.11.2010
Sekretariát o.p.s.:
ředitel společnosti
sekretářka

Mgr. Jan Knop
Radka Menclová

Pč
ehled činností vykonávaných v kalendáč
ním roce 2010


V lednu 2010 byl zahájen druhý rok čtyřletého Výcviku v rodinné terapii, který je
orientovaný na léčbu psychosomatických poruch. Tento výcvik je akreditován
pro oblast zdravotnictví odbornými lékařskými společnosti ČLS J.E.P. Odbornými
garanty výcviku jsou MUDr. Vladislav Chvála a PhDr. Ludmila Trapková. Dalšími
lektory ve výcviku jsou: MUDr. Aleš Fürst a Mgr. Jan Knop. Druhého ročníku
výcviku se účastnilo 41 frekventantů, za rok jsme realizovali celkem 30 výcvikových
dní a s koncem roku jsme druhý ročník výcviku uzavřeli.



Ve dnech 8-10.4. 2010 se uskutečnila v Liberci XIII. celostátní a mezinárodní
konference psychosomatické medicíny s tématem „Základní psychosomatická péče
– teorie a praxe“. Náš institut zajistil stránku jak organizační tak i programovou. Byli
to především MUDr. Chvála a PhDr. Trapková, kteří vytvořili program konference a
tak ovlivnili celou její výbornou atmosféru. S konferencí účastníci byli spokojeni, my
ji považujeme za úspěšnou. Konference se už tradičně konala v prostorách Krajské
vědecké knihovny v Liberci. Účastníků bylo celkem 161.



Pravidelně čtyřikrát v kalendářním roce vydáváme odborný recenzovaný časopis
PSYCHOSOM© ve spolupráci s psychosomatickou sekcí Psychiatrické společnosti
ČLS J.E.P. a Sdružení pro psychosomatiku o.s. Časopis má stabilní redakční radu a
rozsáhlý mezinárodní tým recenzentů, respektovaných odborníků a je volně
k dosažení a ke stažení na internetových stránkách institutu: www.psychosom.cz.
Návštěvnost těchto stránek je poměrně vysoká. Od jejich otevření zde bylo evidováno
52 432 návštěv, v roce 2011 celkem 16 265, tedy o 108% více než v předchozím roce.
Na každé nové číslo v elektronické verzi upozorňujeme asi 250 odborníků a zájemců
převážně z řad lékařů a psychologů, 100 ks je tištěno, zčásti pro předplatitele, zčásti
jako povinné výtisky rozesíláme poštou. 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. 4 supervizní setkání se konala
v Liberci i v Praze; celkem se uskutečnilo 29 hodin supervize.



V průběhu roku pravidelně jednou za dva měsíce (kromě prázdninových měsíců)
institut realizoval seminář systemického myšlení. Jedná se o otevřený kazuistický
seminář, který se uskutečňuje v Praze v prostorách o.s. Prev-Centrum. Odbornou
garanci na sebe v tomto případě vzala PhDr.Trapková.
V listopadu 2010 jsme zahájili Kurz terapie partnerského vztahu, který ve čtyřech
setkání v průběhu následujících dvou let má odborníkům na tomto poli pomoci získat
větší jistotu a profesionální kompetentnost. Odborným garantem je Mgr. Jan Knop.





Institut se nadále stará o aktualizaci adresáře pracovišť zaměřených na
psychosomatický přístup ve zdravotnictví. Tento adresář je přístupný na internetových
stránkách Institutu. Odpovědnost zde leží na MUDr.Chválovi.



I nadále poskytujeme služby psychosomatické sekci Psychiatrické společnosti ČLS
JEP a to jak vydáváním bulletinu Psych@Som, tak uveřejňováním informací o práci
výše zmíněné sekce na našich stránkách.



Dokumentární film režiséra Miloslava Nováka o psychosomatickém přístupu byl
odvysílán v ČT v první polovině roku 2010. MUDr. Chvála vzal na sebe pozici
odborného poradce a člověka, který podpořil dokončení dokumentu. Film byl také
oceněn na filmovém festivalu Academia film Olomouc.

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 31.12.2010 a výsledku
hospodaření za rok 2010 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

Kancelářské potřeby

31 542

Ostatní služby

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

542 900
33 700
87 503
11 434
37 304
163 300
45 390
7 291

Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Jiné ostatní náklady
Náklady celkem

960 364

Výnosy v druhovém členění
Tržby z prodeje služeb
Úrok
Přijaté příspěvky
Výnosy celkem

Školné, předpl. Časopisu,
konferenční poplatek,
semináře
Dary

980 150

30
67 000
1 047 180

Pč
ehled rozsahu pč
íjmč(výnosč) v členční podle zdrojč
Struktura zdrojů:
 Přijaté dary – Kč 42 000,- finanční dar Nadace Preciosa poskytnutý na organizaci
konference a Kč 25 000,- finanční dar MUDr. Chvály na tisk časopisu Psychosom
 Vlastní příjmy doplňkové činnosti – Kč 726 280,- z toho školné výcviku rodinné
terapie Kč 642 800,- kurzovné supervizí Kč 18 680,- kurzovné partnerských vztahů
Kč 64 800, Vlastní příjmy hlavní činnosti Kč 253 870 – organizace konference Kč 220 320,předplatné časopisu Psych@Som hlavní činnost Kč 15 550,- spolupráce s ostatními
organizacemi Prevcentrum kč 18 000,
 Vývoj a konečný stav fondč
Výsledek hospodaření r. 2010 – zisk 86 816,-. Stav účtu fondu k 31.12.2010 je Kč 75 340,Stav a pohyb majetku a závazkč




O.p.s. nemá žádný dlouhodobý majetek.
Závazky k 31.12.2010
Ostatní závazky – mzdy za 12/10 včetně veškerých odvodů Kč 14 070,-

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 56 869,- ( časopis Psychosom), hlavní
činnost
- organizace konferencí, výcviků, seminářů a přednášek Kč 206 287,(Psychosomatická konference), hlavní činnost
- spolupráce s ostatními institucemi Kč 12 000,Náklady na doplňkovou činnost:
– Čtyřletý výcvik v rodinné terapii Kč 422 978,– Kurz partnerské terapie Kč 49 500,– Supervize Kč 14 500,Náklady na správní činnost Kč 198 230,-

Zmčny zakládací listiny a složení č
ídících orgánč, k nimž došlo
v prčbčhu roku
K žádným změnám v průběhu roku 2010 nedošlo.
V Liberci
dne 19.5.2011

Zprávu sestavili a překládají:
Mgr. Jan Knop – ředitel o.p.s.
Radka Menclová – sekretářka o.p.s.

