SPOLEČNOST „E“
Czech Epilepsy Association, o. s.

Výroční zpráva Společnosti „E“ za rok 2010

Společnost „E“ je jediná sociálně zaměřená profesionální organizace v ČR s celorepublikovou působností
podporující lidi s epilepsií bez rozdílu věku a postižení.

O Společnosti „E“ úvodem
Společnost „E“/Czech Epilepsy Association, o. s. je nezisková pacientská organizace – občanské sdružení, založené roku 1990
rodiči a přáteli osob nemocných epilepsií. Vzniklo na podporu zapojování se lidí s tímto onemocnění do běžného způsobu života
a jeho cílem je, aby se lidem s epilepsií dostávalo co nejvíce potřebných informací a služeb, které by jim umožnily žít rovnocenným
a spokojeným životem. Zároveň se však Společnost „E“ snaží o to, aby se i veřejnost dozvěděla o epilepsii více, přestala se jí bát,
či ji dokonce odsuzovat a naučila se takto nemocným osobám vycházet vstříc a v případě potřeby jim pomoci.
Služby a informace, které Společnost „E“ nabízí, jsou určeny jak lidem s epilepsií, jejich rodinám, blízkým osobám a dalším
zájemcům o problematiku epilepsie, tak široké veřejnosti a různým cílovým skupinám, které přicházejí nebo by mohly přijít
s epilepsií do styku. Činnost Společnosti „E“ je celorepubliková a vztahuje se na všechny osoby bez rozdílu věku.
Klientům – lidem s epilepsií a jejich blízkým – poskytuje Společnost „E“ potřebné informace a nabízené služby formou odborného
sociálního poradenství a pomocí sociálně aktivizačních služeb (obojí s registrací u MPSV ČR).
Odborné sociální poradenství je provozováno telefonicky, elektronicky i osobně a vztahuje se k sociální, právní, zdravotní
a psychologické problematice. V rámci tohoto poradenství vydává Společnost „E“ měsíčník Auru a informační tiskoviny zaměřené
na jednotlivé otázky života s epilepsií a provozuje na svých internetových stránkách diskusní fórum.
Na základě sociálně aktivizačních služeb zajišťuje Společnost „E“ v průběhu roku ve svém pražském stacionáři a několika
mimopražských klubech kroužky rukodělných prací, zdravotního cvičení, plavání pod lékařským dohledem a kurzy angličtiny, práce
na počítači a šachů. V letním období pořádá dětský integrovaný tábor pro děti s epilepsií a rehabilitační pobyty v ČR i v zahraničí
pro dospělé a rodiny s dětmi za účasti lékaře.
O nabízených projektech se klienti a ostatní zájemci dovídají v měsíčníku Aura – informace o epilepsii a na internetových stránkách
Společnosti „E“. Veřejnosti jsou tyto informace poskytovány formou osvětové a vzdělávací činnosti, tj. pomocí internetových stránek
Společnosti „E“, distribucí vlastních tiskovin vydávaných ve spolupráci s příslušnými odborníky a zajišťováním odborných seminářů
a přednášek v pražském stacionáři Společnosti „E“ i v prostorách škol, zdravotnických zařízeních apod.

Společnost „E“ je jediná sociálně zaměřená profesionální organizace v ČR s celorepublikovou působností
podporující lidi s epilepsií bez rozdílu věku a postižení.

Průběh činnosti Společnost „E“ v roce 2010
Stejně jako v minulých letech se činnost Společnosti „E“ zaměřovala na šíření informací o epilepsii mezi pacienty, spolupracující
organizace a širokou veřejnost a na poskytování služeb svým členům a ostatním zájemcům dle celoroční nabídky, a to:
V oblasti odborného sociálního poradenství:
• Každodenní poradenství po telefonu, elektronickou cestou či osobně dle dohody s klienty.
• Byly průběžně doplňovány internetové stránky Společnosti „E“ a jejich čtenářům se dostávalo odpovědí na otázky týkající se
epilepsie a života s ní v rubrice diskusní fórum.
• Vycházel měsíčník Aura – informace o epilepsii, který byl zasílán členům Společnosti „E“, spolupracujícím neurologickým
ordinacím a dalším organizacím a zájemcům o danou problematiku.
• Do poboček Všeobecné zdravotní pojišťovny, do epileptologických center a návštěvníkům akcí, kde se Společnost „E“
prezentovala, byly distribuovány tiskoviny zabývající se otázkami jednotlivých oblastí života lidí s epilepsií.
• U příležitosti 20. výročí založení Společnosti „E“ byla 15. května 2010 její předsedkyně Alena Červenková, její členové a externí
spolupracovníci hosty pořadu Tobogan na stanici Český rozhlas 2 – Praha.
• V září umístila Společnost „E“ na svůj web k bezplatnému stáhnutí elektronický záchvatový kalendář pro osoby nemocné
epilepsií.
• Základním informacím o epilepsii, typologii záchvatů, problematice deprese u nemocných epilepsií a psychologické pomoci
i praktické první pomoci byla věnovány dva jednodenní semináře, které se uskutečnily 28. dubna a 9. listopadu ve stacionáři
Společnosti „E“.
• U příležitosti Národního dne epilepsie uspořádala Společnost „E“ 15. září Den otevřených dveří v Klubu „E“ Brno s přednáškou
lékaře, kurzem první pomoci a dalším programem a 23. září Den otevřených dveří ve svém pražském stacionáři, návštěvníkům
byla k dispozici právnička a psycholožka. K Národnímu dni epilepsie 2010 vydala též Společnost „E“ tiskovou zprávu a leták
informujících o všech projektech Společnosti „E“.
• Vánoční vazby a květinová aranžmá vyrobená v pražském stacionáři jsme dražili na Vánočním Bazaru v Mokré čtvrti.

V oblasti sociálně aktivizačních služeb:
• Probíhal každodenní program v pražském stacionáři Společnosti „E“ (kurzy angličtiny, práce na počítači a šachů, kroužek,
aranžování květin a zdravotního cvičení, plavání pod lékařským dohledem, výlety do přírody s lektorkou zdravotního cvičení,
posezení s grilováním na zahradě). Nově do svého programu stacionář zařadil kurz kruhových tanců.
• Provozovala se klubová činnost na čtyřech místech republiky: v Praze, Brně, Ústí nad Labem a Ostravě formou posezení, výletů,
přednášek, plavání, rukodělných prací a víkendových pobytů.
• Uskutečnil se letní dětský tábor pro děti s epilepsií a jejich sourozence, letní rodinný pobyt s lékařským dohledem
v Jindřichovicích a letní rodinný pobyt s lékařským dohledem v Chorvatsku.

Nové projekty Společnosti „E“ v roce 2010
•
•

Nový leták shrnující projekty Společnosti „E“, vydaný u příležitosti 20. výročí jejího založení.
Program sociálně aktivizačních služeb pražského stacionáře se rozrostl o kruhové tance.

Prezentace Společnosti „E“ a šíření informací a informačních tiskovin o epilepsii v roce 2010
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Účast na kongresu Fórum výchovy ke zdraví v Benešově
Účast na workshopu pořádaného Městskou částí Prahy 4 v Kulturním centru Novodvorská
Účast na veletrhu pomůcek a služeb pro handicapované Mezi námi, který se konal v rámci dnů zdravotně postižených
na Výstavišti FLORA v Olomouci
Účast na Veletrhu sociálních služeb dvanáctého pražského obvodu
30. září jsme se účastnili na Dnech Jiřího Dolanského – XXII. sjezdu českých a slovenských epileptologů, který byl spojený
s XIII. Postgraduálním kurzem epileptologie v Průhonicích u Prahy.
Účast na VI. Kongresu praktických lékařů a zdravotních sester v Praze
Účast na Mezinárodním veletrhu zdravotnické techniky, rehabilitace a zdraví Medical Fair v Brně
Účast na Dni otevřených dveří Základní školy speciální
Účast na akci Lidé lidem pořádané Magistrátem města Ostravy

Výsledky hospodaření Společnosti „E“ za rok 2010
PŘÍJMY:
Příspěvky účastníků na akce
kluby, přednášky, letáky, brožurky Praha
Letní dětský tábor
Chorvatsko
Klub Ostrava
Jindřichovice

163 193,00
77 500,00
355 750,00
1 270,00
158 400,00
756 113,00

Dary
Teva Pharm.
ZEZ Silko
City-Tools
Paní Havlová
Marika sro.
ArcelorMittal Ostrava
ČSOB
Johnson a Johnson

30 000,00
2 000,00
3 000,00
15 700,00
983,00
5 000,00
30 000,00
516 465,07
603 148,07

Dotace
Město Ostrava
MPSV
město Brno
MZDr.
Městská část Praha 1

10 000,00
202 225,59
55 000,00
105 000,00
50 000,00

Městská část Praha 2
Městská část Praha 3
Městská část Praha 4
Městská část Praha 5
Městská část Praha 6
Městská část Praha 7
Městská část Praha 8
Městská část Praha 9
Městská část Praha 10
Městská část Praha 11
Městská část Praha 12
Magistrát hl.m.Prahy

50 000,00
55 000,00
155 000,00
190 000,00
10 000,00
10 000,00
40 000,00
100 000,00
50 000,00
200 000,00
75 200,00
85 700,00
1 443 125,59

Ostatní příjmy
členské příspěvky
úroky
reklama
pronájem
prodej výrobků
záloha EPI 99
ušetřená daň 2009
jiné

108 230,00
6 772,85
430 000,00
122 020,00
45 349,00
66 308,73
30 600,00
2 000,41
811 280,99

Příjmy celkem

VÝDAJE:
provoz sekretariátu (bez dotací)
AURA (bez dotace)
náklady kryté z EPI 99
kluby, přednášky

3 613 667,65

na provoz
203 019,30
0,00
19 565,73
8 828,00

mzdy, OON, ZP, SP
0,00
0,00
46 743,00
59 034,00

celkem
203 019,30
0,00
66 308,73
67 862,00

Jindřichovice
Letní dětský tábor
Výroba aranžmá (bez dotací)
Chorvatsko
Hl. m. Praha – odborné soc.poradenství
Praha 1 – sociálně aktiv. služby
Praha 2 – sociálně aktiv. služby
Praha 3 – sociálně aktiv. služby
Praha 4 – sociálně aktiv. služby
Praha 5 – sociálně aktiv. služby
Praha 6 – sociálně aktiv. služby
Praha 7 – sociálně aktiv. služby
Praha 8 – sociálně aktiv. služby
Praha 9 – sociálně aktiv. služby
Praha 10 – sociálně aktiv. služby
Praha 11 – sociálně aktiv. služby
Praha 12 – sociálně aktiv. služby
Praha 12 – odborné sociální poradenství
Praha 4 – odborné sociální poradenství
Johnson a Johnson
ČSOB
Město Ostrava
ArcelorMittal Ostrava
Magistrát Brno
Mzdr. – Aura
MPSV – sociálně aktiv.služby
MPSV – odborné sociální poradenství

Výdaje celkem
Výsledek hospodaření
Společnost „E” ze svých prostředků měla zisk
odpisy 2010

177 000,00
84 883,00
1 087,00
334 008,00
38045,5
26 229,00
28 804,36
33 959,11
65 206,50
75 861,85
6 017,00
9 329,48
20 871,85
84 530,00
50 157,62
108 132,36
22 600,00
8 900,00
18 775,00
111 775,88
10 596,00
12 000,00
5 000,00
55 000,00
45 016,00
55 296,00
44 065,59

0,00
0,00
44 617,00
21 809,00
47 656,00
23 775,00
21 197,00
21 049,00
59 800,00
114 139,00
4 000,00
675,00
19 132,00
15 890,00
0,00
91 892,00
28 600,00
15 191,00
11 227,00
404 709,00
20 069,00
1 800,00
0,00
0,00
60 000,00
14 905,00
87 959,00

177 000,00
84 883,00
45 704,00
355 817,00
85 701,50
50 004,00
50 001,36
55 008,11
125 006,50
190 000,85
10 017,00
10 004,48
40 003,85
100 420,00
50 157,62
200 024,36
51 200,00
24 091,00
30 002,00
516 484,88
30 665,00
13 800,00
5 000,00
55 000,00
105 016,00
70 201,00
132 024,59

1 764 560,13

1 235 868,00

3 000 428,13

3 000 428,13
613 239,52
613 239,52
142 711,00

Jmění k 31. 12. 2010
dlouhodobý hmotný majetek
drobný majetek
peněžní hotovost
prostředky na účtech
pohledávky
časové rozlišení
AKTIVA
závazky
– dodavatelé
– jiné závazky – pojistné
– mzdy zaměstnanci 12/10
– SP, ZP 12/10
– vratka dotace MPSV
– daň z příjmů organizace
– daň ze závislé činnosti 12/10

pořizovací cena
zůstatková cena
pořizovací cena
zůstatková cena

4 002 353,00
2 811 935,00
53 000,00
0,00
12 330,00
2 858 052,80
27 568,00
13 393,36
5 723 279,16
5 039,78
1 027,00
61 776,00
25 801,00
68 774,00
32 880,00
5 593,00
200 890,78

časové rozlišení
nevyčerpané finanční prostředky na příští období
– dar ČSOB – pro rok 2011
– dar Walter Graphtek – pro rok 2011
– dar Johnson a Johnson – dar pro rok 2011
– ušetřená daň z příjmů 2010
– nevyčerpaná část zálohy od EPI 99

3 653,30
30 000,00
10 000,00
560 527,20
57 000,00
283 244,57
940 771,77

Jmění celkem

3 964 723,79

Pasiva bez jmění
zisk

1 145 315,85
613 239,52

PASIVA
A=P

5 723 279,16

zpracovala: Tomsová, Lišková, Praha, 27. 2. 2011

Společnost „E“ má od 29. října 2007 na základě zákona MPSV ČR u Magistrátu hl. m. Prahy zaregistrované služby:
Odborné sociální poradenství a Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

Závěrem
Závěrem bychom rádi poděkovali všem, kteří se na činnosti Společnosti „E“ podílejí (tj. všem našim sponzorům, spolupracovníkům,
partnerům, klientům a ostatním zájemcům o problematiku epilepsie) a poskytují nám podklady a podněty k dalším krokům a
projektům podporujícím naše záměry a cíle, vedoucí ke spokojenému životu lidí s epilepsií a jejich blízkého i širokého okolí.
Bude-li chtít činnost Společnosti „E“ podpořit někdo další, ať už sponzorským darem, službou či případnou spoluprací, nebo
se bude chtít informovat na něco z oblasti epilepsie, může Společnost „E“ kontaktovat na adrese: Společnost „E“ (IČO: 00552534,
číslo účtu: 1922992389/0800), Liškova 3, 142 00 Praha 4, dále na telefonním čísle (+ faxu a záznamníku): 241 722 136, e-mailové
adrese: info@spolecnost-e.cz a v diskusním fóru internetových stránek: www.spolecnost-e.cz.
Za Výkonný výbor Společnosti „E“ a Revizní komisi Společnosti „E“ vedení Společnosti „E“, sídlící ve stacionáři Společnosti „E“,
v Praze 4, Liškova 3, tel.: 241 722 136, e-mail: info@spolecnost-e.cz, www.spolecnost-e.cz:
Alena Červenková, předsedkyně a vedoucí koordinátorka projektů
Martina Havlová, místopředsedkyně a koordinátorka projektů
Bc. Petra Stehlíková, DiS, sociální poradkyně a koordinátorka projektů
Renata Odstrčilíková, finanční koordinátorka projektů
Zpracoval: David Lorenc

Schválila: Alena Červenková, předsedkyně Společnosti „E“

Společnost „E“ je občanské sdružení, založené rodiči a přáteli osob s epilepsií,
registrované u Ministerstva vnitra České republiky od 8. května 1990.
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