SPOLEČNOST „E“
Czech Epilepsy Association, o. s.
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Děkujeme všem sponzorům
a spolupracovníkům, kteří naši
práci podporují. Budete-li mít
zájem podpořit ji i Vy, můžete
nás kontaktovat:

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

Podporujeme lidi s epilepsií

Podporujeme lidi s epilepsií

SPOLEČNOST „E“, Czech Epilepsy Association, o.s.
Liškova 959/3, 142 00 Praha 4
tel./fax: 241 722 136
e-mail: info@spolecnost-e.cz, www.spolecnost-e.cz
IČO: 00552534, DIČ: CZ00552534
č.ú.: 1922992389/0800

Epilepsie je jedním z neurologických
onemocnění, a to onemocněním
tělesným, nikoli psychickým.
Vyznačuje se různými typy záchvatů
a ve většině případů je léčitelná.
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Informační tiskoviny

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

Občanské sdružení Společnost „E“ existuje od roku 1990
jako nezisková organizace, která podporuje lidi s epilepsií
bez rozdílu věku. Hlavním cílem naší organizace je podpora
lidí s epilepsií a jejich blízkých ve zkvalitnění jejich života,
pomoc při zlepšení jejich postavení a role ve společnosti, snižování stigmatu epilepsie a medializace epilepsie.
Působnost Společnosti „E“ je celorepubliková.

Poskytujeme:
Odborné sociální poradenství pro lidi
s epilepsií a jejich blízké + diskuzní fórum
• sociální (sociální dávky, legitimace ZTP, invalidní důchody,
předávání kontaktů na spolupracující organizace)

• psychologické (jednorázové i skupinové individuální
poradenství s klientem i s rodinou)

• zdravotní (zodpovídáme prostřednictvím odborníků:
epileptologů, neurologů, psychologů, psychiatrů atd. na
danou problematiku)

• poradenství právní (zodpovídáme prostřednictvím
odborníků dle konkrétních dotazů)

Vzdělávací činnost po celé ČR
• jednodenní seminář o epilepsii pro: odborníky (sociální
pracovníky, speciální pedagogy, osobní asistenty, asistenti
pedagogů, pedagogy, atd.), lidi s epilepsií, blízké osoby
lidí i dětí s epilepsií, veřejnost

• semináře konané dle požadavků různých zařízení

Časopis Aura – informace o epilepsii
• časopis Aura je měsíčník, který je rozesílán členům
Společnosti „E“, distribuován do neurologických ordinací
v ČR, do ordinací dětských a obvodních lékařů, spolupracujícím organizacím, speciálním školám a na pobočky
VZP v celé ČR.
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epilepsie a základní informace
epilepsie a první pomoc při záchvatech
epilepsie a ochrana proti úrazům
epilepsie a informace pro učitele
epilepsie a dítě
epilepsie a rehabilitační cvičení
epilepsie a psychologická péče
epilepsie a vliv výživy na lidský organismus
epilepsie, volný čas a sport
epilepsie a EEG test
epilepsie, partnerské vztahy a rodičovství
jak postupovat při určení diagnózy epilepsie

Informační kartičky s pokyny první
pomoci
O PRVNÍ POMOCI V PŘÍPADĚ KŘEČOVÉHO
(EPILEPTICKÉHO) ZÁCHVATU:

• pro širokou veřejnost (oranžová jednostranná)
• pro lidi s epilepsií s osobními údaji pacienta
(modrá oboustranná)

• pro lidi s epilepsií s osobními údaji pacienta v AJ
(zelená jednostranná)

Sociálně aktivizační služby pro lidi
s epilepsií a jejich blízké
DENNÍ STACIONÁŘ PRO LIDI S EPILEPSIÍ V PRAZE

•
•
•
•

kurzy AJ, zdravotní cvičení, šachy
kroužek rukodělných činností, kroužek aranžování
EEG Biofeedback, arteterapie, muzikoterapie
podporované zaměstnávání pro lidi s epilepsií
propojené s projektem aranžování květin

• plavání pod lékařským dohledem (Praha, Ostrava)
• klubová činnost (Praha, Brno, Ostrava, Ústí nad Labem)
• letní rehabilitační pobyt s terapií pro osoby s epilepsií
a jejich rodiny v ČR s lékařským dohledem

• letní rehabilitační pobyt pro osoby s epilepsií a jejich
blízké v zahraničí s lékařským dohledem

• integrovaný letní dětský tábor pro děti s epilepsií
s lékařským dohledem

Podporujeme lidi s epilepsií
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