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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.	

Sociální	 klinika	 přináší	 inspirativní	 řešení,	 jehož	 zdrojem	 je	 ochota	 a	 chuť	 přispět	 v	 rozsahu	 svých	
možností	k	pomoci	 jiným	 lidem,	 kteří	 ji	 aktuálně	potřebují.	Tato	naše	vize	 zaujala	hned	v	prvním	roce	
fungování	Sociální	kliniky	také	rakouskou	nadaci	Unruhe,	která	Sociální	kliniku	ocenila	jako	inspirativní,	
kreativní	 a	 dlouhodobě	 udržitelné	 řešení.	 Sociální	 klinika	 uspěla	mezi	 dalšími	 300	 projekty	 ze	 střední	
Evropy	v	soutěži	o	ceny	pro	sociálně	inovativní	projekty	SozialMarie	2015.		

		

 

	

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.		
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Leden	2016	

V	rámci	Rakouského	plesu	v	Žofínském	paláci	jsme	převzali	šek	na	podporu	odborného	vzdělávání	
pro	naše	terapeuty,	z	nichž	první	proběhlo	hned	v	lednu.		

Březen	2016	

V	 Respektu	 vyšel	 rozhovor	 s	Barborou	 Janečkovou,	 zakladatelkou	 Českého	 institutu	 biosyntézy	
a	Sociální	kliniky.	Následovala	záplava	žádosti	o	zájemců	o	služby	Sociální	kliniky.		

Srpen	2016		

Začali	 jsme	 pracovat	 na	 rozvoji	 našich	 kompetencí	 v	 oblasti	 strategického	 plánování,	 public	
relations	a	fundraisingu	v	rámci	projektu	„Najít	směr“.	Projekt	je	realizován	za	finanční	podpory	
EU,	v	rámci	Operačního	programu	zaměstnanost.	

Září	2016	

Oslavili	jsme	druhé	narozeniny.	Za	dva	roky	existence	jsme	podpořili	294	lidí	na	16	místech	České	
republiky.	 63	 terapeutů	 dosud	 věnovalo	 přes	 1	 300	 hodin	 terapie	 lidem,	 kteří	 ji	 potřebují	 a	
nemohou	si	ji	dovolit.		

Říjen	2016	

Zahájili	 jsme	 kampaň	 na	 Hithitu	 na	 podporu	 Sociální	 kliniky.	 Lidé	 si	 mohli	 zakoupit	 tetování,	
mýdla,	 jednorázové	 poradenství,	 koučování,	 rolfing	 a	 mnoho	 dalšího,	 výtěžek	 šel	 na	 podporu	
rozvoje	Sociální	kliniky.		

Prosinec	2016		

Slavíme	úspěšnou	 kampaň	 na	 Hithitu	 a	 intenzivně	 balíme	 dárečky	 a	 balíčky,	 aby	 došly	 včas	 do	
Vánoc.	Na	konci	roku	vychází	v	Mladé	frontě	DNES	rozhovor	s	Valerií	Štáfkovou,	naší	terapeutkou,	
o	zátěžových	situacích,	pozitivním	stresu	a	Sociální	klinice.	

	
	

+ Milníky	Sociální	kliniky	v	roce	2016 
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• .	

• *DBD	Group		

• *Moneta	Money	bank		

• *Rakouský	spolek		

• *Miroslav	Janeček	

• *Petr	Žídek	a	společnost	Holmes	Executive	Search,	s.r.o.		
	
Dita	Vodrážková	
Rytmus	-	od	klienta	k	občanovi,	o.	p.	s.		
Kateřina	Sarkisová	
Petr	Kello	
Jiří	Moudrý	
Olga	„Inka“	Trachtová		
Miroslava	Barcalová	

• ...	a	celá	řada	drobných	dárců,	kteří	nám	každý	měsíc	posílají	svůj	příspěvek	na	chod	Sociální	
kliniky	a	dárci,	kteří	si	nepřáli	být	uveřejněni.	

• 341	přispěvatelů	na	Hithit.cz,	díky	kterým	jsme	vybrali	157	550	Kč.	

• Řada	kamarádů	a	fanoušků,	kteří	nás	podpořili	svým	zájmem,	fanděním	a	prací.		
	

Všem	dárcům	a	podporovatelům	moc	děkujeme!	

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

 

	
	

*	Dárci,	kteří	přispěli	částkou	nad	20	000	Kč	

+ Podpořili	nás	* 
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Terapeuti	a	koučové,	kteří	s	námi	v	roce	2016	spolupracovali:		

Abramčuková	Ivana	
Audrlický	Jan	
Borovská	Dagmar	
Cermanová	Květa	
Čepelíková	Zuzana	
Charvátová	Markéta	
Chmelová	Martina	
Dittrichová	Zuzana	
Dohnal	David	
Doubková	Dáša	
Géringová	Jitka	
Hanzlová	Andrea	
Háša	Stanislav	
Hodková	Pavla	
Hofman	Martin	
Hudcová	Olga	
Illanová	Dana	
Jáchimová	Alena	
Jalovcová	Klára	
Janovská	Soňa	
 

Kašová	Lucie	
Knebortová	Jitka	
Kužel	Ruben	
Kytka	Igor	
Lipková	Michaela	
Málek	Tomáš	
Matějek	Jaromír	
Matějka	Ondrej	
Mertin	Tomáš	
Mrázková	Lenka	
Netušilová	Hana	
Nosková	Michaela	
Nothegger	Petra	
Novák	Petr	
Nováková	Jana	
Novotný	Miroslav	
Ouhrabková	Iva	
Oujezská	Eva	
Pašek	Petr	
Pinkasová	Veronika	

Organizační	tým	Sociální	kliniky	v	roce	2016	
Anna	Audrlická	–	výkonná	ředitelka		
Barbora	Janečková	–	odborná	garantka		
Yvonna	Lucká	–	odborná	garantka	
Ivana	Pýchová	–	projektová	manažerka	(projekt	"Najít	směr)	
Lucie	Šídová	–	odborná	posila	pro	projekt	ESF	
Jana	Krňanská	–	fundraiser	
Marie	Kozmová	–	sociální	sítě	
Jan	Losenický	–	PR	a	vztahy	s	veřejností	
Olga	Trachtová	–	účetní		
Renata	Špatzová	–	finanční	manažerka	projektu	„Najít	směr"	
	
Mapující	terapeuti	 	 	 	 	 Spolupracující	experti	
MUDr.	Valerie	Štáfková		 	 	 	 Mgr.	Martin	Balcar	
Mgr.	Petra	Králová		 	 	 	 	 Mgr.	Dana	Hradcová		
MUDr.	Miroslav	Novotný	 	 	 	 Mgr.	Jan	Kroupa	
	
Poděkování		
I	v	tomto	roce	děkujeme	celému	týmu,	terapeutům	a	terapeutkám,	kteří	věnují	svůj	čas	a	dobrovolnou	
práci	Sociální	klinice.	Děkujeme	dárcům,	kteří	se	rozhodli	projekt	podpořit.	Děkujeme	všem,	kteří	nám	
drželi	palce	a	všem	blízkým	i	vzdálenějším,	kteří	nám	pomáhají	rozmanitými	způsoby. 
 

+ Tým 

Rothová	Eliška	
Rousová	Monika	
Rubešová	Anna	
Sailerová	Veronika	
Sarkisova	Kateřina	
Soukupová	Naděžda	
Srbová	Alena	
Svobodová	Eva	
Šídová	Lucie	
Šimáčková	Laurenčíková	Klára	
Šimečková	Andrea	
Třešňáková	Petra	
Večeřová	Procházková	Alena	
Víchová	Radka	
Wünschová	Petra	
Žídek	Petr	


