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Diabasis 2018
Posláním z.ú Diabasis je zajišťovat pomoc lidem v krizové 
situaci, která se projevuje neobvyklými  prožitky v oblasti 
duševního zdraví. 

Krizi chápeme jako příležitost k pozitivním změnám v životě, 
vztazích a osobnostním rozvoji. Pomáháme lidem projít tímto 
obdobím bezpečně, s použitím adekvátních terapeutických metod. 

Založení 

Terapeuti

Konzultanti
linky

Před 15 lety 

Základní tým 17

Širší terapeutická síť cca. 20

10



ROK 2018

1. Linka Help Diabasis jako záchytný bod pro hledající – celkem 173  

klientů 

2. Pokračování spolupráce s PN Bohnice

3. Pokračování v cyklu výběrových přednášek pro studenty oboru 

psychologie Univerzity Karlovy v letním semestru 2018 

4. Semináře a intervize Diabasis pro odbornou veřejnost

5. Aktivní účast členů týmu Diabasis na rozšiřování povědomí o 

problematice transpersonálních zážitků a psychospirituální krize 

/PK/, přednášky, semináře, workshopy…

6. Spuštění nových webových stránek



ROK 2018

1. V roce 2018 se na nás prostřednictvím linky Help Diabasis obrátilo 173 klientů:



ROK 2018

2. Pokračování spolupráce s PN Bohnice 

• spolupráce v diagnostice a následná terapeutická péče 

• terapeuti Diabasis dojíždějí za klienty přímo do léčebny v rámci pomoci s 

diferenciální diagnostikou

• následně jsou někteří klienti předáni do péče terapeutů Diabasis



ROK 2018

3. Pokračování přednášek v letním semestru 2018 pro    

studenty oboru psychologie Univerzity Karlovy

• jedno semestrový soubor přednášek pro studenty psychologie FFUK zakončený 

zápočtem

• přednášející  byli z řad odborníků na psychospirituální krizi  a transpersonální 

psychologii (tým Diabasis i spolupracující odborníci)

4. Semináře a intervize pro odbornou veřejnost



ROK 2018

5. Aktivní účast členů týmu Diabasis na rozšiřování povědomí    

o problematice transpersonálních zážitků - přednášky,      

semináře, workshopy, účast na konferencích…

: Mgr. Michael Vančura  - Psychospiriuální krize, Psychedelika…

: Tomáš Hilgard – Zážitky mimo tělo (Out of body experience), lucidní snění…

: Mgr. Margareta Johnová – Transpersonální prožitky spojené se smrtí a umíráním

: Mgr. Petr Odstrčil – Agrese, Trauma, Pesso Boyden Psychomotorická Psychoterapie 

: Mgr. Pavla Perglová - Problematika PK – kazuistické studie

: Mgr. Mária Miličevič: projekt „Pilot“ – podpůrná skupina pro klienty procházející PK

a další…



ROK 2018

6. Vytvoření nové moderní podoby webových stránek   

www.diabasis.cz



ROK 2018

Velice děkujeme našim sponzorům:

Panu Tomáši Neškudlovi

Panu Petru Pokornému

Panu Michalu Nikodémovi

Panu J. Kotowski

Paní Martině Mothejlové

Panu Martinu Hájkovi

Paní Dagi Balcarové

Firmě Baol s.r.o

a dalším



Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není 

podnikání, ve

zkráceném rozsahu

ke dni 31.12.2018

Název položky činnost činnost celkem

hlavní hospodářská

1 2 3

A. Náklady

A.I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 181 181 362

A.II. Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

A.III. Osobní náklady 96 96

A.IV. Daně a poplatky

A.V. Ostatní náklady

A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek

A.VII. Poskytnuté příspěvky

A.VIII. Daň z příjmů

Náklady celkem 277 181 458

B. Výnosy

B.I. Provozní dotace

B.II. Přijaté příspěvky 152 152

B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 181 181

B.IV. Ostatní výnosy

B.V. Tržby z prodeje majetku

Výnosy celkem 152 181 333

C. Výsledek hospodaření před zdaněním -125 -125

D. Výsledek hospodaření po zdanění -125 -125


