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Výroční zpráva 2012
2012
Úvodem
Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci, o.p.s. se víc jak sedm
let věnuje zejména vzdělávání pracovníků v oblasti psychosomatického a rodinně
terapeutického přístupu.
Činnost institutu se opírá především o profesionalitu a iniciativu svých dominantních
spolupracovníků jmenovitě MUDr. Chvály a PhDr. Chválové Trapkové. Druhým důležitým
momentem pro činnost Institutu je zázemí, které mu poskytuje Středisko komplexní terapie
v Liberci, v jehož prostorách má Institut své sídlo a realizuje většinu svých vzdělávacích akcí.
Chceme poděkovat i našim sponzorům, kteří podpořili naši činnost finančními dary.
Získané peněžní prostředky byly využity při naplňování poslání společnosti.
O společnosti
Zakladatelem institutu je přední representant psychosomatického přístupu 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.
Organizační struktura
Ředitel společnosti Mgr. Jan Knop
sekretářkou společnosti byla i v tomto roce Radka Menclová
Správní rada v roce 2012 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 Švarcová
členka
MUDr. Kateřina Fürstová
členka
Mgr. Ilona Kopecká
Správní rada a dozorčí rada se sešly na svých zasedáních v průběhu roku 2012 celkem 2x, a to
16.4.2012 a 19.11.2012.

Přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2012


V lednu 2012 byl zahájen čtvrtý a současně závěrečný výcvikový rok čtyřletého
Výcviku v rodinné terapii psychosomatických poruch. Tento výcvik byl
akreditován odbornými společnostmi pro práci v oblasti zdravotnictví a to zejména
Českou psychoterapeutickou společností ČLS J.E.P. Odbornými garanty výcviku byli
MUDr. Vladislav Chvála a PhDr. Ludmila Chválová Trapková. Dalšími lektory ve
výcviku pak byli: MUDr. Aleš Fürst a Mgr. Jan Knop. Čtvrtého ročníku výcviku se
účastnilo 38 frekventantů, za rok jsme realizovali celkem 18 výcvikových dní
v rozsahu 120 hodin. S koncem roku 2012 jsme celý výcvik uzavřeli.

 Ve dnech 11. – 13.10. 2012 se uskutečnila v Liberci 14. celostátní a mezinárodní
konference psychosomatické medicíny s tématem „Tělo – duše – vztah“. Náš Institut
zajistil stránku jak organizační tak i odborně programovou. Tu posledně jmenovanou
stránku garantovali MUDr. Chvála a PhDr. Ludmila Chválová Trapková. Dle
vyjádření většiny účastníků byla konference považována za zdařilou a hodnotnou jako
prostor pro vzdělávání a setkávání. Konference se už tradičně konala v prostorách
Krajské vědecké knihovny v Liberci. Účastníků bylo celkem 196.


V tomto kalendářním roce jsme vydali čtyři čísla odborného časopisu Psychosom.
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. Dále je volně k dosažení na
vlastních internetových stránkách www.psychosom.cz a také dostupný 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
podstatnou skutečnost stále považujeme to, že tento časopis nesponzoruje žádná
farmaceutická firma. V odborných kruzích stoupá prestiž Psychosomu jako
nezávislého periodika.



Institut organizoval supervizní setkání pro odborníky z oblasti rodinné terapie,
garantem tohoto programu je PhDr. L. Chválová Trapková. Supervizní setkání se
konala v Liberci; celkem bylo poskytnuto 37 hodin supervize.



Pravidelně jednou za dva měsíce (celkem 5 setkání) Institut realizoval otevřený
seminář pro rodinné terapeuty. Naší snahou bylo kultivovat jazyk a myšlení
praktikujících rodinných terapeutů bez ohledu na to, z jakého institutu zabývajícím se
rodinnou terapií pocházejí. Tak se mohou propojovat jednotlivé směry rodinné terapie
u nás, zastoupené ve 4 institutech rodinné terapie v ČR. Akce pravidelně probíhala
v Praze v prostorách o.s. Prev-Centrum. Odbornou garanci zajišťovala a seminář vedla
PhDr. L. Chválová Trapková. Na konci roku 2012 byla organizace semináře předána
odborné radě SOFT, organizaci sdružující rodinné terapeuty.



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.

Seminář byl navržen jako standardní součást vzdělávání v Základní psychosomatické
péči v novele vyhlášky 185/2009 Sb. o vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví.


Institut se nadále stará o aktualizaci adresáře a mapáře pracovišť zaměřených na
psychosomatický přístup ve zdravotnictví. Tento adresář je přístupný na internetových
stránkách Institutu. Odpovědnost za něj má MUDr. V. Chvála.



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 )



Institut pokračoval v podpoře vzdělávání v psychosomatické medicíně a to především
garancí obsahové skladby kurzu Základní psychosomatická péče pod katedrou
Psychiatrie IPVZ. V tomto roce započal další běh tříletého vzdělávacího programu
(84 hodin teorie) pro lékaře a psychology. Tento vzdělávací program se stal součástí
novely vyhlášky č. 185/2009 Sb.

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
Jiné ostatní náklady

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

Náklady celkem

13 473
602 500
37 490
65 713
7 810
43 964
2 468
187 333
51 530
8 228
1 020 509

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

Školné, předplatné časopisu
Dary

969 805
23
45 000
1 014 828

Přehled rozsahu příjmů (výnosů) v členění podle zdrojů
Struktura zdrojů:
 Přijaté dary: Kč 30 000,- dar Nadace Preciosa – psychosomatická konference
Kč 15 000,- dar paní Jany Molešové na provoz společnosti
 Vlastní příjmy: Kč 969 805,z toho:
- Výcvik rodinné terapie psychosomatických poruch Kč 623 200,- Kurz terapie partnerského vztahu Kč 56 700,- Otevřený seminář pro rodinné terapeuty Kč 9 100,- Psychosomatická konference Kč 189 000,- Supervize Kč 4 500,- Seminář o časové ose Kč 60 000,- Předplatné časopisu Psychosom Kč 9 305,- Garance Kurzu rodinného poradenství v Prev-centru Praha Kč 18 000,Vývoj a konečný stav fondů
Ztráta r. 2011 ve výši Kč 29422,- byla kryta z účtu 911 Fondy
Výsledek hospodaření r. 2012 – ztráta Kč 5 681,Stav a pohyb majetku a závazků
 O.p.s. nemá žádný dlouhodobý majetek.
 Závazky k 31.12.2012: 12FP064 Klinika für psychiatrie – cestovné zahraničních
lektorů psychosomatické konference
 Ostatní závazky: mzdy za 12/12 včetně odvodů Kč 14 070,Úplný objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění
obecně prospěšných služeb, pro plnění činností doplňkových a na
vlastní činnost (správu)
 Náklady obecně prospěšné služby:
- publikační a propagační činnost Kč 35 875,- (časopis Psychosom)
- organizace konferencí, výcviků, seminářů a přednášek Kč 192 325,- (Otevřený
seminář pro rodinné terapeuty, Psychosomatická konference, seminář
Psychiatrické minimum)
- spolupráce s ostatními instituty Kč 8 000,- (garance kurzu Garance Kurzu
rodinného poradenství v Prev-centru Praha)

Náklady na doplňkovou činnost:
– Výcvik rodinné terapie psychosomatických poruch Kč 486 815,– Seminář o časové ose Kč 36 336,– Supervize Kč 2 500,– Kurz terapie partnerského vztahu Kč 49 605, Náklady na správní činnost Kč 209 053,V Liberci

dne 10.4.2013

Správní a dozorčí radě o.p.s. zprávu sestavili a překládají:
Mgr. Jan Knop – ředitel o.p.s.
Radka Menclová – sekretářka

