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Milí přátelé, 
 
přinášíme vám Výroční zprávu o činnosti ČIB-terapeuti, z.s. v roce 2017. 
 
ČIB-terapeuti, z.s. je profesní sdružení terapeutů Českého institutu biosyntézy. 
Stará se o profesní rozvoj a další vzdělávání terapeutů, kteří absolvovali 
terapeutický výcvik v biosyntéze a úzce spolupracuje s Českým institutem 
biosyntézy, z.ú. 
 
Děkujeme za vaši přízeň a věříme, že se budeme u nových i tradičních akcí s vámi 
dále setkávat! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚVODNÍ SLOVO 
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Naše aktivity v roce 2017 

Terapeutický výcvik 

Workshopy a semináře 
 

Supervize 

 

Akce 
Realizované workshopy 

KAZUISTICKÁ SUPERVIZE 

Náplní a cílem setkání je sdílení 
kazuistik, získávání nových podnětů 
pro práci s klienty a klientkami 
a supervize. 

 

 

 

 

 

 

 
Yvonna Lucká 
Barbora Janečková 

 

DŮVĚRA VE ZMĚNU – 

TRAUMA V KONTEXTU 

BIOSYNTÉZY 

Seminář určený všem, kteří se chtějí 
více dozvědět o traumatu. Věnuje 
otázkám, jak ho rozeznat, jak vzniká, 
jak se projevuje a jaké kroky jsou na 
místě a kterým se vyhnout. 
Součástí je teorie, cvičení a prvky 
biosyntetické terapie, která pomáhá 
budovat celistvost a propojení na 
všech úrovních – tělesné, prožitkové 
a kognitivní. 
 
 
 
 

 
Yvonna Lucká 
Barbora Janečková 

 

SETKÁNÍ S BIOSYNTÉZOU 

Obsahem workshopu bylo základní 
seznámení s touto 
psychoterapeutickou metodou, 
jejími teoretickými východisky a 
koncepty. Důraz byl kladen na 
sebezkušenostní část, kde účastníci 
měli možnost prostřednictvím práce 
s tělem zažít tuto metodu v praxi. 

Workshop byl určen širokému 
spektru účastníků, tedy nejen 
zájemcům z řad odborníků. 

 

 

Yvonna Lucká 
Barbora Janečková  
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BIOSYNTÉZA PRO ŽENY 

ANEB PULZACE JAKO 

ŽIVOTADÁRNÝ PROCES 

Cílem setkávání je uvolnění 
nahromaděného stresu, zjemnění 
pozornosti sama k sobě, 
prohloubení kontaktu se svým tělem 
a vlastními potřebami, poznání 
možnosti sebepéče a sebepodpory 
v běžném životě a naleznete vnitřní 
zdroje. 

Workshop vychází z principů na tělo 
orientovaného 
psychoterapeutického směru 
biosyntéza. 
 

Markéta Charvátová 

 

BIOSYNTETICKÁ 

PŘÍPRAVKA 

Cyklus tří navazujících setkání 
prohlubující zkušenost se sebou 
sama je určen pro  všechny, které 
zajímá biosyntéza blíže, kteří zvažují 
terapeutický výcvik, kteří 
s biosyntézou chtějí být v kontaktu.  
 
Hlavní náplní jsou tělová cvičení, 
meditace, práci se spontánním 
pohybem, dechem či zvukem, ale 
také sdílení v kruhu a upevňování 
základní teorie.  
 
 
 
Martin Hofman 
Markéta Charvátová 
 

SKUPINOVÝ 

SEBEROZVOJOVÝ 

PROGRAM PRO DĚTI 

Skupinový program s využitím práce 
s tělem, dechem a propojením 
s emocemi pro děti ve věku 8-11 let. 

 
 
 
 

 

 
 

Jana Nováková 
Táňa Semanová 

 

Další akce 
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Sociální klinika 
 

Rok 2017 v Sociální klinice 

 

1 x příslušnému fin. orgánu

Český institut biosyntézy - terapeuti, z.s.
Do Jasánek 130
Nižbor
267 05( v celých tisících Kč )

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

ke dni 31.12.2017

Účetní jednotka doručí:

05759382

IČO

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb. ROZVAHA

ve zkráceném rozsahu

2b

Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního období

AKTIVAOznačení

a

B. Součet B.I. až B.IV.Krátkodobý majetek celkem 6 254

7Zásoby celkem 18B. I.

8Pohledávky celkem 52B. II.

9Krátkodobý finanční majetek celkem 184B. III.

Součet A. až B.Aktiva celkem 11 254

a

Označení PASIVA
Stav k prvnímu dni
účetního období

číslo
řádku

c 3

Stav k posled. dni
účetního období

b 4

A. Součet A.I. až A.II.Vlastní zdroje celkem 12 202

14Výsledek hospodaření celkem 202A. II.

B. Součet B.I. až B.IV.Cizí zdroje celkem 15 52

18Krátkodobé závazky celkem 52B. III.

Součet A. až B.Pasiva celkem 20 254

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 30.06.2018 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
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IČO
1 x příslušnému finančnímu orgánu

Účetní jednotka doručí:

05759382

Český institut biosyntézy - terapeuti, z.s.
Do Jasánek 130
Nižbor
267 05

Název a sídlo účetní jednotky

( v celých tisících Kč )

ke dni 31.12.2017

ve zkráceném rozsahu

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Číslo
řádku

TEXT

5

Celkem

7

Činnosti

Hlavní

6

HospodářskáOznačení

Spotřebované nákupy a nakupované služby 6532 653A. I.

Ostatní náklady 66 6A. V.

Náklady celkem 65965910Součet A.I. až A.VIII.

Tržby za vlastní výkony a za zboží 84914 849B. III.

Ostatní výnosy 1215 12B. IV.

Výnosy celkem 86186117Součet B.I. až B.V.

Výsledek hospodaření před zdaněním 202202C. 18ř. 17 - (ř. 10 - ř.9)

Výsledek hospodaření po zdanění 202202D. 19ř. 18 - ř. 9

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 30.06.2018 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
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Plán na rok 2018 
 • Je naplánována řada workshopů pro laickou i odbornou veřejnost, část bude 

nabízena také v Brně.  

• Jedná se o workshopy jako je Biosyntéza pro učitele a školní psychology, 
V rytmu ženského srdce, Důvěra ve změnu – Trauma a Meditativní tanec Buto. 
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Český institut biosyntézy – terapeuti, z.s. 

Sídlo:      Kancelář: 

Eliášova 21     Kafkova 10 
Praha 6, 160 000    Praha 6, 160 00 
www.biosynteza.cz     

 

http://www.biosynteza.cz/

