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Sociální klinika

Projekt Sociální kliniky založil Český institut
biosyntézy s cílem je poskytovat kvalitní
psychoterapeutické služby lidem, kteří se
nacházejí v náročné životní situaci a
nemohou si tyto služby z finančních důvodů
dovolit.

Projekt Českého institutu biosyntézy, Sociální klinika, byl oficiálně zahájen na podzim 2014. Sociální
klinika poskytuje krátkodobou terapii lidem, kteří ji akutně potřebují a nemohou si ji z finančních důvodů
dovolit. Terapeuti a terapeutky pracují v Sociální klinice jako dobrovolníci a je jich k dnešnímu datu 65.
Jsou z celé ČR a z různých psychoterapeutických směrů, převážně se však jedná o studenty/ky či
absolventy/ky biosyntézy.
Naši pomoc nejčastěji vyhledávají lidé s nejrůznějšími osobními a vztahovými problémy. Často se
nedokáží dobře začlenit do běžné společnosti a plnit rozmanité role, které zastávají (partner, rodič,
profese atd.). Jejich příjmy jsou však natolik nízké, že si psychoterapii nemohou dovolit zaplatit v rámci
běžně dostupných placených služeb a čekací doby psychoterapie na pojišťovnu jsou pro ně zpravidla
příliš dlouhé.
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Rok 2017 v Sociální klinice

Leden
Rok zahajujeme vzděláváním pro nové členy a členky týmu Sociální kliniky, a to v oblastech, které Sociální kliniku
pálí nejvíce - fundraising, strategické plánování a PR. 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. Do týmu Sociální kliniky přichází evaluátorka, která se bude
v následujícím roce zaměřovat na evaluaci realizovaných projektů, spolufinancovaných EU.
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
V rámci projektu Najít směr 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. Do týmu přichází finanční manažerka.
Srpen
Začínáme realizovat nový projekt Sociální klinika ČR (OPZ, ESF).Ve spolupráci s koordinátorkami připravujeme
nové pobočky ve Středočeském, Jihočeském, Jihomoravském, Plzeňském a Moravskoslezském kraji. Vylepšujeme
webové stránky pro lepší orientaci zájemců o služby SK, tvoříme plán výzkumu. Přichází nové posily do
kancelářského týmu - projektová manažerka a koordinátorky krajů. Odevzdáváme třetí zprávu o realizaci projektu
Najít směr.
Září
Připravujeme podzimní kurzy se zaměřením na relaxaci pro klienty SK, kteří prochází zátěžovou životní situací
nebo jsou vystavení negativním účinkům stresu. Supervize V projektu Sociální klinika ČR sháníme prostory pro
jednotlivé pobočky v regionech, hledáme nové terapeuty a mapující terapeuty.
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. Začínáme informovat veřejnost o rozšíření Sociální kliniky i
do vybraných regionů. Odevzdáváme první zprávu o realizaci za projekt Sociální klinika ČR. Projekt Najít směr běží,
pokračují školení ve fundraisingu, strategickém plánování a PR.
Listopad
Spouštíme čtyři edukační videa o psychoterapii, která vznikají v rámci projektu Najít směr. Získáváme 3. místo v
Cenách Fóra dárců za sbírku Magie vztahů. Začínáme se připravovat na implementaci nových podmínek vzešlých z
GDPR. Máme fundraisingový a PR plán pro rok 2018!
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. Strategický plán Sociální kliniky pro následujících 5 let je téměř hotov!
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• . Sociální klinika v číslech
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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
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Počet klientů
22
19
28
23
27
21
13
23
14
40
44
21

Celkem

295

Srovnání v letech
Ve srovnání s uplynulými roky počet zájemců o služby Sociální kliniky neustále vzrůstá.
Měsíc
Celkem

2014
52

2015
127

2016
207

2017
295

Počet klientů
681

Nejvíce zájemců se na Sociální kliniku obrací s bydlištěm v Hl. m. Praze a dále ve Středočeském
kraji.
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Podpora v 2017
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V roce 2017 nás podpořili:
Nadační fond pomoci Karla Janečka - svým partnerstvím, podporou a zájmem
SharpCrafters s. r. o. - PostSharp Technologies - velkorysým finančním darem
Nadační fond rodiny Orlických - svým dlouhodobým zájmem a podporou
Ivan Verný, který Sociální klinice věnoval výtěžek ze svého třídenního semináře.
Miroslav Janeček, který nás laskavě podpořil významným finančním darem.
Ivana a Tomáš Janečkovi, kteří Sociální kliniku obdarovali finančně, důvěrou a také všímavostí k lidem,
kteří pomoc potřebují.
Dentons Europe CS LLP - poskytnutím právních služeb zdarma
Lucie Zachařová, která podpořila brněnskou pobočku Sociální kliniky darem barevné tiskárny.
Dagmar Jančová, která se rozhodla věnovat klientům a klientkám Sociální kliniky svůj čas a uspořádat
pro ně dva kurzy zaměřené zaměřen na relaxační techniky – léčbu a prevenci nežádoucích účinků stresu.
Lektorky a lektoři, kteří nás prostřednictvím realizace kratších kurzů či přednášek podpořili v rámci
sbírky Magie vztahů.
Dále řada drobných dárců a dárkyň, kteří nám každý měsíc posílají svůj příspěvek na chod Sociální
kliniky.
Všem ze srdce děkujeme.

Projekt „Najít směr“
Projekt „Najít směr“ je realizován za finanční podpory EU, v rámci Operačního programu zaměstnanost,
výzvy 03_15_031 Budování kapacit a profesionalizace NNO

Sociální klinika ČR
Projekt „Sociální klinika ČR“ je realizován za finanční podpory EU v rámci Operačního programu
Zaměstnanost, výzvy 03_15_024 Sociální inovace v oblasti sociálního začleňování a přístupu na trh práce
pro nejohroženější skupiny.
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Tým Sociální kliniky
*

Sociální kliniku v roce 2017 tvořili dobrovolní terapeuti a terapeutky a další profesionálové v oblasti
koučování, rodinné terapie, roflterapie, craniosakrální terapie:
Hlavní město Praha
Bezůšková Markéta
Borovská Dagmar
Čepelíková Zuzana
Dittrichová Zuzana
Doubková Dáša
Hanzlová Andrea
Háša Standa
Hodková Pavla
Honsová Pavlína
Chmelová Martina
Illanová Dana
Jáchimová Alena
Jalovcová Klára
Janovská Soňa
Kašová Lucie
Konečná Hanka
Košňarová Radka
Středočeský kraj
Janečková Barbora
Knebortová Jitka
Plzeňský kraj
Farkašová Monika
Havlánová Jitka
Sládeková Barbora
Štrunc Václav
Tóthová Kateřina
Jihočeský kraj
Abramčuková Iva
Cermanová Květa
Ryba Tomáš
Špeldová Pavla

Kytka Igor
Lipková Michaela
Matějek Jaromír
Matějka Ondrej
Mertin Tomáš
Mrázková Lenka
Netušilová Hana
Nosková Michaela
Nováková Jana
Novák Petr
Novotný Miroslav
Pašek Petr
Peňásová Ilona
Peterková Hana
Pinkasová Veronika
Pýchová Ivana
Rothová Eliška
Rousová Monika

Jihomoravský kraj
Charvátová Markéta
Hofman Martin
Hudcová Olga
Oujezská Eva
Rozsnyó Lucie
Urbánková Tereza
Kraj Vysočina
Drlíčková Svatava
Ústecký kraj
Géringová Jitka

Růsková Andrea
Růžičková Marjánka
Řezáč Jan
Sailerová Veronika
Sarkisová Kateřina
Soukupová Naďa
Stružková Ela
Svobodová Eva
Šídová Lucie
Šimáčková
Laurenčíková Klára
Trčková Renáta
Třešňáková Petra
Vančurová Martina
Večeřová Procházková Alena
Vichová Radka
Wünschová Petra
Žídek Petr
Liberecký kraj
Ouhrabková Iva
Olomoucký kraj
Dohnal David
Janovská Soňa
Veselský Pavel
Moravskoslezský kraj
Rusnoková Zdeňka
Zlínský kraj
Beníčková Marta
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Organizační tým
Mgr. Anna Ryvolová – výkonná ředitelka
PhDr. Barbora Janečková, Ph.D. – zakladatelka a odborná garantka
PhDr. Yvonna Lucká – odborná garantka a manažerka krajů
Mgr. Lucie Šídová – manažerka kvality, péče o terapeuty a péče o klienty Praha a Středočeský kraj
Mgr. Magda Juráňová – projekty ESF a péče o dárce
Mgr. Jan Losenický – vztahy s veřejností a péče o dárce
Mgr. Ivana Pýchová – projekty
Radana Tichavská – finanční manažerka
Olga Žižková – účetní
Mgr. Markéta Charvátová – koordinátorka pro Jihomoravský kraj
Iva Abramčuková – koordinátorka pro Jihočeský kraj
PhDr. Tereza Kimplová, Ph.D. – koordinátorka pro Moravskoslezský kraj
Mgr. Barbora Sládeková – koordinátorka pro Plzeňský kraj
Správní rada
PhDr. Yvonna Lucká
Mgr. Martin Hofman
Mgr. Ing. Stanislav Háša, Ph.D.
Mapující terapeuti
MUDr. Valerie Štáfková
Mgr. Petra Králová
MUDr. Miroslav Novotný
MUDr. Jaroslava Makrlíková
MUDr. Jolana Hejlová
MUDr. Stanislav Matoušek
Mgr. Eva Oujezská
Spolupracující experti
Mgr. Martin Balcar
Mgr. Dana Hradcová
Mgr. Jan Kroupa
Poděkování
Děkujeme všem terapeutkám a terapeutům, kteří věnovali svůj čas a zručnosti klientům a klientkám; lidem,
kteří učinili totéž a poskytli koučování, masáže, rolfing; mapovačům, kteří po celý rok neúnavně mapovali a
vypracovávali podrobné zprávy; supervizorkám, které poskytly (nejen) odbornou podporu; lektorkám,
lektorům, expertům, od kterých jsme se mohli učit; koordinátorkám, které začaly utvářet podobu poboček
Sociální kliniky v krajích;
správní radě a vedení ČIBu, které nad Sociální klinikou bdí; odborným garantkám, které dbaly o to, aby vše
drželo pohromadě; dárcům, kteří činnost finančně podpořili; kancelářskému týmu, který celý rok pečoval o
propagaci, finance, projektové řízení, příjem klientů a mnoho dalšího; všem dobrým silám, které při nás stály…
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