Výroční zpráva
Společnost „E“
2012

Úvod

Rok 2012 byl pro
Společnost „E“ nabitý
akcemi, událostmi
a úspěchy a v jeho
průběhu se podařilo
zrealizovat i projekty,
které zatím existovaly jen
v našich představách.

Bezesporu jedním z nejdůležitějších
počinů roku 2012 pro naši organizaci
bylo představení dokumentárního filmu
Život s Aurou veřejnosti. Dokument
vznikl ve spolupráci se Společností
„E“ a jeho oficiální premiéra proběhla
dne 14. 2. 2012 na televizní obrazovce
České televize. Dokument, který nese
podtitul „o lidech, kteří berou epilepsii
jako šanci“, odpovídá na otázky - co je
epilepsie, jak se na ni dívá medicína
a jak ovlivňuje život nemocných. Prostřednictvím výpovědí dospělých i dětí
přináší lidský vhled do života lidí,
kteří nepřipustili, aby jim epilepsie
zasáhla do života víc, než je nutné
a vyrovnali se s ní, jak nejlépe umí. Za
Společnost „E“ v dokumentu vystoupily předsedkyně Alena Červenková,
koordinátorka projektů vzdělávání
a aranžování Martina Havlová, sociální
poradkyně a koordinátorka projektů
Petra Stehlíková a Zuzana Vilímová,
studentka psychologie a pedagogiky,
která vede ve Společnosti „E“ psychologické konzultace. Konec roku nás
obdaroval radostnou zprávou - dne
10. 12. 2012 obdržel dokumentární film
Život s Aurou čestné uznání Vládního
výboru pro zdravotně postižené občany
za publicistické práce zaměřené na problematiku zdravotního postižení.

Společnost „E“ se i v roce 2012 snažila
pokračovat a zkvalitňovat své portfolio
zavedených služeb a projektů. Opět
jsme se aktivně zapojili, zúčastnili
či přímo připravili řadu informačních a benefičních akcí, workshopů,
veletrhů, prezentací v médiích – jejich
podrobný výčet uvádíme na dalších
stranách této výroční zprávy. Každá
z těchto akcí je pro nás jedinečnou
příležitostí k oslovení a informování
nového okruhu lidí o problematice epilepsie obecně, rozsáhlé nabídce aktivit
naší organizace i možností oslovení
nových partnerů ke spolupráci.
Od roku 2012 má Společnost „E“
i svého patrona – naši činnost se rozhodla podporovat moderátorka a jedna
z nejznámějších televizních hlasatelek
Marie Tomsová.
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Profil

Společnost „E“/ Czech Epilepsy
Association, o. s. je občanské sdružení
založené roku 1990 rodiči a přáteli
osob postižených epilepsií s registrací
MV ČR. Je jedinou sociálně zaměřenou
neziskovou organizací v České republice
s profesionální celostátní působností
podporující lidi s epilepsií a jejich blízké,
a to bez ohledu na věk a rozsah postižení. Dle zákona o sociálních službách
má u MPSV ČR zaregistrované služby:
odborné sociální poradenství a sociálně
aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením.
Posláním Společnosti „E“ je zlepšení
postavení lidí s epilepsií ve společnosti.
Zaměřuje se na šíření informovanosti
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o epilepsii a životě s ní jak u samotných
postižených, jejich blízkých a osob či
organizací, které s nimi spolupracují, tak
u široké veřejnosti. Cílem je destigmatizace epilepsie, odstranění obav z této
nemoci, zlepšení přístupu okolí a rozšíření
povědomí o poskytování první pomoci
při epileptických záchvatech.
Společnost „E“ poskytuje osobní,
telefonické, písemné a elektronické
odborné sociální poradenství v sociální,
právní, zdravotní a psychologické oblasti.
Zajišťuje sociálně aktivizační služby
a další navazující fakultativní činnosti
- kurzy, tuzemské i zahraniční pobyty,
přednášky, semináře, klubovou činnost,
sportovně rehabilitační činnosti. Vydává

dvouměsíčník Aura a informační tiskoviny
a materiály o epilepsii a přístupu k ní.
Svou činnost Společnost „E“ podrobně prezentuje na webových stránkách
www.spolecnost-e.cz, v médiích, na
kongresech, konferencích, seminářích,
veletrzích, výstavách apod.
Společnost „E“ je mj. členem IBE
(Internacional Bureau for Epilepsy),
NRZP ČR (Národní rada osob se zdravotním postižením ČR), spolupracuje
s podobně zaměřenými organizacemi
v rámci celostátní působnosti mj. ČLPE
(Česká liga proti epilepsii), SPC (Speciální pedagogická centra), zdravotnická
zařízení, záchranné sbory, pojišťovny,
farmaceutické společnosti.

Organizační struktura

Organizační struktura Společnosti „E“
Alena Červenková
předsedkyně sdružení a koordinátorka projektů
Martina Havlová
koordinátorka projektů vzdělávání a aranžování
Bc. Petra Stehlíková, DiS.
sociální poradkyně a koordinátorka projektů
Ing. Monika Kopřivíková
finanční koordinátorka projektů

Členové výkonného výboru Společnosti „E“
MUDr. Michal Bajaček
Alena Červenková
JUDr. Monika Elfmarková
Dana Fišerová
Martina Havlová
Bc. Ladislav Marek
Mga. Zuzana Vojtíšková

Členové revizní komise
Renata Eisenreichová – předsedkyně
Klára Chrenčíková – členka
Romana Tovarová – členka
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Služby

Lidé s epilepsií, rodiče
postižených dětí
a ostatní, kteří
s tímto onemocněním
přicházejí do styku,
se na Společnost „E“
obracejí s různými
dotazy, které přímo či
nepřímo souvisejí
s danou problematikou.
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Odborné sociální poradenství
Nabízíme:
—— denní osobní, telefonické, písemné a elektronické odborné
sociální poradenství s případnými odkazy na právní a
sociální poradny, konzultace s odborníky atd.
—— psychologické, právní, zdravotní poradenství a konzultace
ve spolupráci s odborníky na danou problematiku
—— tiskové zprávy, články, spoty a pořady v médiích o problematice epilepsie
—— aktivní prezentaci portfolia služeb Společnosti „E“ na kongresech,
tiskových konferencích, veletrzích, výstavách a dalších akcích
—— vzdělávací činnost - přednášky a semináře v sídle Společnosti
„E“ či v místě objednatele zaměřené na různé cílové skupiny,
např. pečovatelé o osoby s epilepsií, záchranné a bezpečnostní
sbory, školy, sdružení a různá jiná zařízení či organizace
—— realizaci akreditovaného vzdělávacího programu
na téma Úvod do problematiky epilepsie
—— vydávání dvouměsíčníku Aura – informace o epilepsii, který je distribuován
členům Společnosti „E“, do neurologických ordinací, poboček VZP a
dalším zájemcům o tuto problematiku z řad odborné i běžné veřejnosti
—— vydávání a distribuci informačních tiskovin o epilepsii - tématické tiskoviny,
plakáty, informace s pokyny první pomoci při epileptickém záchvatu atd.
—— pravidelnou aktualizaci internetových stránek Společnosti
„E“, zodpovídáme dotazy ze sekce Diskusní fórum

Služby

Sociálně aktivizační služby
Sociálně aktivizační
služby probíhají
v průběhu týdne
v rámci klubové
činnosti v Klubech „E“
v Praze, Brně, Ostravě
a Ústí nad Labem.

Nabízíme:
—— podporované zaměstnávání ve vlastní aranžérské dílně zaměřené
na výrobu květinových dekorací - lidé s epilepsií a jejich blízcí
pod odborným vedením koordinátorky projektu Martiny Havlové
realizovali v roce 2012 celkem 17 zakázek s 243 výrobky
—— rehabilitační pobyty pro děti i dospělé s epilepsií pod lékařským dohledem
—— společenská setkávání lidí s epilepsií – společenské
hry, organizování výletů atd.
—— tvůrčí aktivity: aranžování, rukodělná činnost,
vaření, keramika, zahradnické práce, atd.
—— výuku anglického jazyka vedenou odborným lektorem
—— kurz šachů pod vedením odborného lektora
—— kurz plavání pod lékařským dohledem
—— metodu EEG Biofeedback
Společnost „E“ zorganizovala
—— vzdělávací program Úvod do problematiky
epilepsie v sídle Společnosti „E“ (29.5.)
—— letní dětský tábor pro děti s epilepsií a děti zdravé v
Havlišově Mlýně, Jindřichovice (30.6.-14.7.)
—— rodinný pobyt pro lidi s epilepsií a jejich blízké v penzionu
Vyhlídka ve Staré Olešce u Děčína (18.8.-25.8.)
—— rodinný pobyt pro lidi s epilepsií a jejich blízké s lékařským
dohledem v Chorvatsku – Vodice (31.8.- 9.9.)
—— Den otevřených dveří ve Společnosti „E“ (4.10.)
—— vzdělávací program Úvod do problematiky
epilepsie v sídle Společnosti „E“ (6.11.)
Prezentace a osvětová činnost Společnosti „E“
—— 2nd International Congress on Epilepsy, Brain and Mind Praha (28.3.-31.3.)
—— workshop Konta Bariéry „Nebojte se zaměstnávat lidi s handicapem“ (5.4.)
—— přednáška v Jedličkově ústavu pro pracovníky
a žáky ZŠ Jedličkova ústavu (19.4.)
—— výstava „Život nemá limity“ Vyškov (24.4.- 4.5).
—— 15. fórum výchovy ke zdraví v Benešově (27.- 29.4.)
—— Veletrh sociálních služeb NGO Market v Národní
technické knihovně v Praze (11.5.)
—— Veletrh sociálních služeb Prahy 4 (23.5.)
—— výstava Mezi námi 2012 / Zdravý životní styl v Olomouci (7.-9.6.)
—— Lidé lidem v Ostravě (21.6.)
—— Den zdraví a sociálních služeb Městské části Praha 8 (25.6.)
—— Veletrh sociální služeb Prahy 12 (20.9.)
—— 1. veletrh sociálních a návazných služeb Praha 10 (3.10.)
—— Kongres praktických lékařů a sester v Praze (18.-19.10.)
—— XIV. postgraduální kurz epileptologie „Dny Jiřího
Dolanského“ v Praze (19.-20.10.)
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Služby

Public relations
„Společnosti „E“ si
vážím pro to, že se všemi
prostředky snaží zmírnit
stigma, které v sobě
epilepsie nese. Snaží
se pracovat na tom, aby
se veřejnost dozvěděla,
že epilepsie je sice
onemocnění vážné, ale
že vždy je možno najít
cestu, jak s ní žít. Je
k tomu ale potřeba, aby
okolí chápalo, že člověka
s epilepsií není třeba
vyloučit ze společnosti,
či se jej obávat. Proto
se i já do té míry, do jaké
mohu, snažím přispět ke
zlepšení postavení lidí
s epilepsií,“
dodala Marie Tomsová.

Patron Společnosti „E“
—— Moderátorka a jedna z nejznámějších televizních hlasatelek Marie Tomsová
se rozhodla podporovat Společnost „E“ a stala se její patronkou.
—— „Společnost „E“ podporuje nejen lidi s epilepsií, ale i jejich
rodiny. Vím, že podpora slabších je věcí hluboce lidskou,
proto se mi tato nezisková organizace zalíbila a rozhodla
jsem se stát jejich patronem,“ říká Marie Tomsová.
Televize, rozhlas
—— předpremiéra dokumentu Život s Aurou - o lidech, kteří berou epilepsii
jako šanci v Kině MAT spojená se setkáním s autory a protagonisty (7.2.)
—— rozhovor ve Studiu 6 – ČT 24 s režisérkou dokumentu Život s aurou Marií
Šandovou a předsedkyní Společnosti „E“ Alenou Červenkovou (14.2.)
—— rozhovor v TV Metropol - předsedkyně Společnosti „E“
Alena Červenková a pan MUDr. Michal Bajaček, PhD.
hovořili o základních oblastech života s epilepsií (13.3.)
—— místopředsedkyně Společnosti „E“ a koordinátorka projektů vzdělávání
a aranžování Martina Havlová a paní MUDr. Klára Brožová hovořily
o Společnosti „E“ v pořadu České televize Sama doma (26.9.)
—— rozhovor epileptologa MUDr. Michala Bajačeka, Ph.D.,
předsedkyně Společnosti „E“ Aleny Červenkové a ženy
s epilepsií v pořadu Hovory o vztazích Českého rozhlasu 6
na téma Společnost „E“ o epilepsii a životě s ní (30.9)
—— rozhlasový příspěvek o portfoliu služeb Společnosti „E“
v pořadu Zaujalo nás na Českém rozhlase 2 (23.11.)
—— čestné uznání Vládního výboru pro zdravotně postižené
občany pro dokumentární film Život s Aurou (10.12.)
—— reportáž o Společnosti „E“ do pořadu Ježkovy
oči na Českém rozhlase 2 (21.12.)
Elektronická média
—— elektronický portál 21. století - Dokument o
epilepsii hledá zajímavé osudy (srpen)
—— metropolitní deník ČRo Regina - Lidé s epilepsií
dnes promluví o svých problémech (říjen)
—— webové stránky Prahy 12 – Úvod do problematiky epilepsie (listopad)
Kulturní a společenské události Společnosti „E“
—— vyhlášení vítěze designerské soutěže v projektu ByTy
Malešice - výtěžek hlasování veřejnosti pomocí SMS zpráv
byl věnován na podporu Společnosti „E“ (20.9.)
—— charitativní Vánoční bazar v Mokré čtvrti - prodej vánočních svícnů
vyrobených klienty Společnosti „E“ a osvěta o epilepsii (15.-16.12.)
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Služby

Tištěná média
—— Noviny Prahy 12 - Společnost se stručným jménem „E“ (únor)
—— Hlasatel – noviny MČ Praha 15 - Občanské sdružení Společnost
„E“ nabízí kurzy, poradenství i místo pro setkávání (únor)
—— Šemík – Radotínský informační zpravodaj - Společnost
„E“ : Podpora lidí s epilepsií a jejich blízkých (únor)
—— Děti a my - Život s Aurou (duben)
—— Informatorium - Dítě s epilepsií v mateřské škole (duben)
—— Zdraví Plus - Epilepsie: Seznamte se a naučte se pomáhat;
Jak postupovat při epilepsii u dětí (květen)
—— Zdravotnické noviny MF Dnes - Společnost „E“
a Národní den epilepsie (červenec)
—— Květy - Výzva dokumentu Život s epilepsií (červenec)
—— Zdravotnické noviny MF Dnes - Výzva Společnosti „E“ (srpen)
—— Psychologie - Život s epilepsií (září)
—— Zdraví - Výzva dokumentu Život s epilepsií (září)
—— Metropol - Národní den epilepsie (září)
—— Zdraví - Představení Společnosti „E“ (říjen)
—— Metro - Epilepsie: strašák dětí a seniorů (říjen)
—— Překvapení - Dceřina epilepsie vyčerpává celou rodinu (říjen)
—— Claudie - S epilepsií v dobrém i zlém (listopad)
—— Zdraví Plus - Pomozte ostatním žít s epilepsií (prosinec)
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Výsledky hospodaření
Náklady
Kancelářské potřeby
Výtvarné potřeby

Hyg. a úklidové prostředky
Vybavení (DDHM)

Spotřební materiál
Potraviny

Materiál na aranžování
Spotřeba materiálu
Elektřina

Spotřeba energie
Plyn

Vodné,stočné
Plyn

V˝nosy
27 355,96 Kč
13 310,00 Kč

883,20 Kč

10 929,00 Kč
30 448,00 Kč

Úroky z účtu

10 310,55 Kč
51 222,87 Kč

6 052,00 Kč
5 274,41 Kč

21 654,00 Kč

Telefony

24 992,81 Kč

Ostatní spoje (int.,TV,R)

Nájem a služby spojené s nájmem
Odborné a zajišťovací služby
Školení a kurzy
Supervize
Pojišťění

20 322,00 Kč

1 332,00 Kč

31 673,00 Kč
51 218,88 Kč

540,00 Kč

9 738,00 Kč

195 896,79 Kč
14 550,00 Kč

1 200,00 Kč

14 447,00 Kč

Tisk,graf.,správa www

213 693,30 Kč

Ostatní služby

526 426,78 Kč

OON DPP

218 730,00 Kč

Propagace, marketing
Hrubé mzdy
Hrubé mzdy
OON DPP

Mzdové náklady

Pojistné ke mzdám
Pojistné ke mzdám

Zákonné sociální pojištění

Zákonné pojištění zaměstnanců
Zákonné sociální náklady
Daň z nemovitosti
Daň z nemovitostí

Ostatní poplatky a daně
Ostatní daně a poplatky
Ostatní pokuty a penále

Čl. příspěvky poskytnuté
Bankovní poplatky
Ostatní poplatky

Zaokrouhlení částek
Jiné ostatní náklady

Odpisy dl. nehmotného a hmotného
majetku
Daň z příjmu z běžné činnosti-splatna
NÁKLADY CELKEM
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Tržby z prodeje služeb (vzdělávání...)

10 310,55 Kč

122 361,46 Kč

Opravy a udržování

Poštovné

Příspěvky klientů

37 680,30 Kč

62 549,28 Kč

Cestovné

Tržby za vlastní výrobky

Pronájem prostor
Biofeedback
Biofeedback
Příjem z reklam(sponzorské smlouvy)
Příjem z reklam(sponzorské smlouvy)

1 755,00 Kč

Spotřeba ostat.neskladovatelných
dodávek
Opravy a údržba budov
Opravy, údržba IT a zabezpečení

Květinová aranžmá

150,00 Kč

611 172,00 Kč
31 976,00 Kč
17 700,00 Kč

879 578,00 Kč
208 951,70 Kč
9 721,30 Kč

218 673,00 Kč
2 381,00 Kč
2 381,00 Kč

Tržby

Úroky

Ost.výnosy-zúčt.fondú z min. let
Ostatní provozní výnosy
Přijaté dary na činnost

ArcelorMittal Ostrava a.s. příspěvek
MARIKA-peněžní dar

GSK-nadační příspěvek

Fórum dárců-finanční příspěvek
ZEZ SILKO,s.r.o.-peněžní dar

41 330,00 Kč
41 330,00 Kč
19 260,00 Kč

137 854,00 Kč
111 979,00 Kč
16 000,00 Kč

146 500,00 Kč
431 593,00 Kč
1 243,86 Kč
1 243,86 Kč

137 000,00 Kč
137 000,00 Kč
15 480,00 Kč

5 000,00 Kč
1 210,00 Kč

134 100,00 Kč
16 500,00 Kč

2 000,00 Kč

MČ PRAHA 8-finanční dar

20 000,00 Kč

MČ PRAHA 3-finanční dar

20 000,00 Kč

MČ PRAHA 5 - finanční dar
MČ PRAHA 4-grant

MČ PRAHA 12-finanční příspěvek
MČ PRAHA 11 - peněžní dar

Teva Pharmaceuticals-finanční dar
RADIOCOM spol.s.r.o.-dar

GLAXOSMITHKLINE s.r.o.-podpora
projektu
Přijaté příspěvky (dary)
Členské příspěvky

Přijaté členské příspěvky

38 000,00 Kč
30 000,00 Kč
15 000,00 Kč
20 000,00 Kč
20 000,00 Kč
20 000,00 Kč
80 000,00 Kč

437 290,00 Kč
90 525,00 Kč
90 525,00 Kč

MPSV-neinvestiční dotace

282 000,00 Kč

Úřad vlády-neinvestiční dotace

280 000,00 Kč

HM Praha-dotace

MZ ČR-neinvestiční dotace
Město Brno-dotace

Město Ostrava-neinvestiční dotace
MČ PRAHA 10 - účelová dotace
Provozní dotace

VÝNOSY CELKEM

216 000,00 Kč
130 000,00 Kč
25 000,00 Kč
10 000,00 Kč
15 000,00 Kč

958 000,00 Kč

2 096 981,86 Kč

3 081,00 Kč
3 081,00 Kč
390,00 Kč
390,00 Kč
514,00 Kč
600,00 Kč

6 250,50 Kč
1 600,22 Kč

0,45 Kč

8 451,17 Kč

143 044,00 Kč
13 300,00 Kč

2 044 387,24 Kč

Rentabilita
Zisk:

Výnosy:

Náklady:

RENTABILITA

2 044 387,24
2 096 981,86

52 594,62

2,57%

Výsledky hospodaření
P¯ijaté dary na Ëinnost
Havlová dar
Dar (neznámý dárce)
Bach příspěvek na činnost

500,00 Kč
100,00 Kč
390,00 Kč

Franclová příspěvek na činnost

210,00 Kč

Doškářová příspěvek na činnost
Havlová-peněžní dar
Havlová-peněžní dar

Kudl,Vavrdová-příspěvek na činnost
CELKEM

360,00 Kč
12 300,00 Kč
1 200,00 Kč
420,00 Kč

15 480,00 Kč

P¯íjem z reklam (sponzorské smlouvy)
AREA TZB a.s. - sponzorská smlouva
HOCHTIEF CZ a.s.
Fr. Toman - sponzorský dar
UCB s.r.o.-sponzorská smlouva
SIDI PRAGUE,s.r.o.-sponzorská smlouva
reklama v měsíčníku AURA
CELKEM

15 000,00 Kč
50 000,00 Kč
1 500,00 Kč
50 000,00 Kč
5 000,00 Kč
25 000,00 Kč
146 500,00 Kč
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Poděkování

K závěrečnému slovu patří upřímné poděkování,
které patří všem, díky kterým můžeme naplňovat
naše hlavní poslání, kterým je zlepšení kvality
života lidí s onemocněním epilepsie a jejich blízkých
a zvyšování informovanosti veřejnosti o tomto
onemocnění.
Děkujeme všem našim sponzorům, spolupracovníkům z řad lékařů a odborných
poradců, partnerům, klientům ale i všem zájemcům, kteří nám poskytují reflexe
a podněty pro naši další činnost a podporují naše vize a cíle.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci s Vámi.
Společnost „E“
Czech Epilepsy Association, o. s.
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Společnost „E“
Czech Epilepsy Association, o. s.
Liškova 3, 142 00 Praha 4
Tel.: 241 722 136
E-mail: info@spolecnost-e.cz
Web: www.spolecnost-e.cz
IČO: 00552534, DIČ: CZ00552534
Bankovní spojení: ČS, a. s.:
číslo účtu 1922992389/0800
Zpracovala: Jana Roulová, DiS.

