
Rok 2017 v Sociální klinice 

  

Leden  

Rok zahajujeme vzděláváním pro nové členy a členky týmu Sociální kliniky. V týmu je 65 

lidí. Věnujeme se péči o klienty. Proběhla supervize pro mapovací terapeuty a pro celý 

terapeutický tým.  

 

Únor  

O Sociální klinice je natočena krátká reportáž na TV Praha.  Začínáme připravovat naši 

dosud největší sbírku ve spolupráci s Nadačním fondem pomoci Karla Janečka.  

 

Březen 

Otevíráme crowdfundingovou sbírku Magie vztahů, benefiční šňůru workshopů 

a přednášek, která běží až do června. Přicházejí přihlášky a probíhají první přednášky. 

Probíhá vzdělávání pro terapeutický tým. 

 

Duben  

Navštívíme Londýn a během tří dnů vidíme fungování tří organizací (Psychosynthesis 

Trust, Greenwichmind a St Marylebone Healing & Counselling Centre) poskytující 

podobné služby jako SK.  

 

Květen  

Probíhá supervize pro mapující terapeuty a terapeutický tým. Odvysílána reportáž na 

Dvojce Českého rozhlasu k Sociální klinice. 

 

Červen  

Na parníku probíhá oslava 10. let Českého institutu biosyntézy, zakladatele projektu 

Sociální kliniky. Nejvyšší soud České republiky nám dal po třech letech za pravdu. 

Zakládací listina našeho zapsaného ústavu nemusela být pořízena formou notářského 

zápisu. Dosud rozdílně vykládaná část Občanského zákoníku tím byla jasně vymezena.  

 

Červenec  

Hodnotíme sbírku Magie vztahů: máme za sebou 9 workshopů, 199 návštěvníků a 326 

tisíc na další fungování Sociální kliniky. Připravujeme vznik nových poboček. Do týmu 

přichází finanční manažerka. 

 

Srpen 

Ve spolupráci s koordinátorkami začínáme připravovat nové pobočky ve Středočeském, 

Jihočeském, Jihomoravském, Plzeňském a Moravskoslezském kraji. Projekt je 

realizován za finanční podpory EU. Vylepšujeme webové stránky pro lepší orientaci 

zájemců o služby SK, připravujeme plán výzkumu. Přichází nové posily do 

kancelářského týmu - projektová manažerka a koordinátorky krajů. 

 

Září  

Připravujeme podzimní kurzy se zaměřením na relaxaci pro klienty SK, kteří prochází 

zátěžovou životní situací nebo jsou vystavení negativním účinkům stresu. Supervize. 

 



 

Říjen  

Hýbeme se s podporou Nadace ČEZ  a získáváme prostředky na podporu pobočky v 

Brně. Slavíme 3. narozeniny. Setkání pro nováčky. Pro dlouhodobě nejaktivnější členy a 

členky terapeutického týmu proběhla supervize s Lily Anagnostopoulou. Čelíme 

podzimnímu náporů klientů.  

 

Listopad  

Spouštíme čtyři edukační videa  o psychoterapii. Získáváme 3. místo v Cenách Fóra 

dárců za sbírku Magie vztahů. 

 

Prosinec 

Supervidujeme tým a mapovací terapeuty. Získáváme podporu Siemens pro dovybavení 

pražských terapeutických pracoven. Rok končíme s 84 aktivními dobrovolnými 

terapeuty a terapeutkami v týmu. Slavíme všichni společně na vánočním večírku.  

 

Sociální klinika v číslech 
Služby Sociální kliniky byly klientkám a  klientům  poskytovány v průběhu celého 

roku, stejně tak probíhal kontakt s členy a členkami týmu. 
 

Počet zájemců v roce 2017 

 

Měsíc Počet klientů 

1 22 

2 19 

3 28 

4 23 

5 27 

6 21 

7 13 

8 23 

9 14 

10 40 

11 44 

12 21 

Celkem 295 

 

Srovnání v letech  

Ve srovnání s uplynulými roky počet zájemců o služby Sociální kliniky neustále vzrůstá.  

 

Měsíc 2014 2015 2016 2017 

Počet 

klientů 

Celkem 52 127 207 295 681 

 

Nejvíce zájemců se na Sociální kliniku obrací s bydlištěm v Hl. m. Praze a dále ve 

Středočeském kraje.  

 

 

 



Druh poskytnuté služby 

 

Druh intervence 2014 2015 2016 2017 Celkem 

Mapování + služba SK 49 91 96 74 310 

Doporučení jiných, vhodnějších 

služeb s konkrétním kontaktem 
  4 54 103 161 

Mapování + doporučení jinam 2 18 15 20 55 

Doporučení jinam + telefonát   3 18 28 49 

Neozval/a se   6 11 29 46 

Doporučení soukr. Terapie 1   3 20 24 

V přijímacím procesu     1 17 18 

Zrušeno   4 9 1 14 

Našel/a pomoc jinde   1   3 4 

Celkem 52 127 207 295 681 

 

 

Legenda:  
 
Mapovací rozhovor + služba SK = Mapovací rozhovor o délce 1 hodiny, doporučení do 

služeb SK, zahájení terapie s vybraným terapeutem (tzv. párování) 

 

Doporučení jiných služeb vč. kontaktu = na základě přihlášky a případného emailového 

datu jsou upřesněny očekávání zájemce a doporučeny jiné služby (předán kontakt, kterému 

zpravidla předchází ověření kapacit daného pracoviště).  

 

Mapovací rozhovor + doporučení jiných služeb vč. kontaktu = na základě mapovacího 

rozhovoru se ukáže, že by zájemce profitoval lépe z jiných služeb, nejčastěji s důvodu potřeby 

dlouhodobé psychoterapie. Se zájemce konzultováno emailem i telefonicky + předán kontakt.  

 

Doporučení jiných služeb vč. kontaktu + osobního telefonátu = u některých zájemců 

máme z dostupných údajů předpoklad, že pro ně bude vhodnější jiná služba, nicméně ověřujeme 

telefonicky  

 

Neozval/a se ( po 1. kontaktu) = zájemce vznese obecný dotaz a po žádosti o vyplnění a 

zaslání přihlášky se již znovu neozve.  

 

Doporučení soukr. terapie = klient je na základě vysokého příjmu, který rovnou uvede v 

přihlášce nebo na základě zjištění z mapovacího setkání, doporučen na soukromě placenou 

službu vč. navržených kontaktů. Občas pouze zájemci chtějí prověřený tip na vhodného 

terapeuta/terapeutku. 

 

V přijímacím procesu = aktuálně probíhající jednání, dosud zájemce nezařazen nebo pozván 

k mapovacímu rozhovoru a čekáme na výsledek  

 

Zrušeno (ze strany zájemce) = zájemce v úvodním procesu zruší svůj zájem, např. najde 

současně jinou pomoc nebo dojde ke zhoršení stavu a následné hospitalizaci, nebo se změní 

situace k lepšímu a zájemce vyhodnotí, že podporu již nepotřebuje. 

 

Našel/a pomoc jinde = v rámci procesu úvodních domluv zájemce obdrží podporu jinde + 

stáhne svou přihlášku. 

 

 



Poskytnuté hodiny terapie v roce 2017 

 

Celkem k datu vyhotovení přehledu: 639 

Pozn. Tento údaj je orientační, protože do našeho interního evidenčního systému NetSuite jsou 

data (počty proběhnutých sezení) doplňována vždy za minulý měsíc zpětně.  

 

 

 


