Výroční zpráva
za rok 2008

C i t o v á n o : Svět se dnes mění tak rychle, že člověk, který říká, že něco nejde, je většinou přerušen někým, kdo už to dělá…
Elbert Hubbard

Souhrn činnosti Společnosti „E“ úvodem
Společnost „E“ / Czech Epilepsy Association, o. s. je nezisková organizace - občanské sdružení, založené roku 1990 rodiči a přáteli
osob nemocných epilepsií.
Posláním organizace je pomáhat takto postiženým lidem a zlepšovat jejich životní podmínky a postavení ve společnosti. Nabízené
služby jsou určeny jak lidem s epilepsií, jejich rodinám a blízkým, tak i ostatním zájemcům o problematiku epilepsie, a to bez rozdílu
věku a v rámci celorepublikové působnosti. Cílem práce Společnosti „E“ je, aby se lidem s epilepsií dostalo potřebného množství
informací, jak žít i přes své postižení běžným a spokojeným životem, a zároveň, aby se i veřejnost o této nemoci dozvěděla co
nejvíce, přestala se jí bát, či ji dokonce odsuzovat, a naučila se takto nemocným lidem vycházet vstříc a v případě potřeby jim
pomáhat.
Pro klienty se tak děje formou poskytováni odborného sociálního poradenství (sociálně právního, zdravotního a psychologického) a
sociálně aktivizačních služeb (zdravotního cvičení a plavání pod lékařským dohledem, výuky AJ a PC, různých kroužků a dalších
činností). Pořádají se také letní dětské integrované tábory pro děti s epilepsií a rehabilitační pobyty v ČR i v zahraničí pro dospělé
za účasti lékaře. Zajímavá je i stále se rozšiřující klubová činnost v různých místech republiky podporovaná a zastřešená
Společností „E“. O nabízených možnostech se klienti a ostatní zájemci dovídají v měšíčníku Aura – informace o epilepsii a na
internetových stránkách Společnosti „E“.
Veřejnosti se tyto informace poskytují formou osvětové a vzdělávací činnosti (vydáváním tématických tiskovin, zajišťováním
odborných seminářů a přednášek aj.).
Nejvíce informací o činnosti Společnosti „E“ je opět i pro veřejnost k nalezení na internetových stránkách www.spolecnost-e.cz a
v měsíčníku Aura – informace o epilepsii, který Společnost „E“ vydává za podpory státních i soukromých organizací.

Průběh činnosti Společnosti „E“ v roce 2008
V roce 2008 probíhala jako každým rokem činnost ve Společnosti „E“ následovně:
x Bylo poskytováno denní odborné sociální poradenství (zdravotní, sociálně právní a psychologické).
x Zajišťovaly se letní aktivizační služby (částečně integrovaný tábor pro děti s epilepsií a jejich sourozence + tuzemský a
zahraniční pobyt pro dospělé s epilepsií a jejich blízké za účasti lékařů) a celoroční aktivizační služby (zdravotní cvičení,
výlety a plavání v Praze a Ostravě pod dohledem lékaře).
x Organizovaly se vzdělávací akce (přednášky ve školách a různých zařízeních a semináře ve stacionáři na téma: základní
informace o epilepsii a první pomoc při záchvatech).
x Probíhaly vzdělávací (kurzy PC a AJ) a odpočinkové (rukodělné práce, hra v šachy apod.) aktivity pro klienty, včetně
klubových činností v Praze, Brně, Ostravě a Ústí nad Labem.
x Pokračovalo zajišťování informovanosti klientů – nemocných epilepsií a jejich blízkých (formou zasílání měsíčníku Aura –
informace o epilepsii, zpracováním nových internetových stránek a písemnou, telefonickou, e-mailovou i osobní komunikací)
i široké veřejnosti (formou tiskových zpráv, spotů, článků v různých typech časopisů a účastí v rozhlasových a televizních
vysíláních) a společně obou stran v rámci Národního dne epilepsie na Dnech otevřených dveří v Praze a Brně.

Nové projekty uskutečněné v roce 2008
V rámci nových projektů došlo navíc k těmto aktivitám:
x Zpracování nových Stanov Společnosti „E“ schválených MV ČR 11. 11. 2008.
x Změně, zpřehlednění a aktualizaci webových stránek Společnosti „E“ (nová doména: www.spolecnost-e.cz).
x Vydání informačních kartiček pro klienty, záchranné sbory a ostatní širokou veřejnost (kartičky dvojího typu: a. - oranžové
jednostranné s pokyny první pomoci pro veřejnost, b. - modré oboustranné s pokyny první pomoci + základními údaji o
držiteli kartičky pro nemocné).
x Navázání kontaktu a spolupráce s MV ČR, Policejním prezidiem ČR, Policií ČR, ŘHZS ČR, ZZS ČR a médii v rámci vydání
kartiček, aby se jejich funkčnost a poskytované informace dostaly do povědomí co možná nejširší části záchranných složek
v České republice.

x
x

Vytištění letáčků pro lékaře a pacienty ohledně informovanosti, na jaké dotazy lékařů by měli být připraveni pacienti
přicházející do ordinace prvně (rozdáno na kongresu epileptologů v Průhonicích a uveřejněno v měsíčníku Aura).
Zahájení projektu na podporu zaměstnávání zdravotně postižených - aranžování květin na výzdobu prostor určených
k realizaci různých společenských akcí.

Prezentace Společnosti „E“ v roce 2008
Prezentace Společnosti „E“ probíhala v roce 2008 následujícími způsoby:
x účastí coby pacientské organizace na tiskové konferenci pořádané společností UCB v dubnu pro redaktory časopisů
zajímajících se o problematiku epilepsie
x účastí na dubnovém 12. ročníku mezinárodní výstavy NON-HANDICAP, konaném na pražském Výstavišti a souběžně
probíhajícím s mezinárodním zdravotnickým veletrhem PRAGOMEDICA-PRAGOLABORA-PRAGOFARMA-PRAGOOPTIK
2008
x účastí na květnové akci Magistrátu města Ostrava nazvané Lidé lidem (přehlídka sociálních služeb a aktivit) a prezentace v
tzv. průvodci - přehledu sociálních služeb pro občany postižené civilizačními chorobami - vydaném k této příležitosti
x účastí na veletrhu pomůcek a služeb pro handicapované, pojmenovaném Mezi námi, konaném v červnu v rámci dnů
zdravotně postižených na Výstavišti FLORA v Olomouci
x účastí na Veletrhu sociálních služeb a volnočasových aktivit, pořádaném v září Městskou části Praha 12
x účastí na říjnových „Dnech Jiřího Dolanského“ (XII. postgraduální kurz epileptologie, každoročně pořádaný v Průhonicích)
x účastí v televizním pořadu Sama doma věnovaném celý druhý týden měsíce října Národnímu dni epilepsie
x uspořádáním tzv. Dnů otevřených dveří Společnosti „E“ v pražském stacionáři a brněnské klubovně v průběhu oslav
Národního dne epilepsie
x účastí na mezinárodní výstavě MEDICAL FAIR 2008 konané v měsíci říjnu v Brně (kompletní přehlídka kompenzačních,
protetických, ortopedických a rehabilitačních pomůcek, mezinárodní konference, dny pro zdravotně postižené, odborné
semináře apod.)
x prezentací v rozhlasových a televizních médiích a tisku u příležitosti Národního dne epilepsie

Výsledky hospodaření Společnosti „E“ v roce 2008
Příjmy:
Příspěvky účastníků na akce
Klub, p ednášky Praha
Letní d tský tábor
Chorvatsko
Klub Ostrava
Slovensko
Jind ichovice

37 090,00
66 400,00
270 040,00
1 810,00
138 600,00
152 350,00
666 290,00

Dary
Glaxosmithkline
UCB z toho za 2007 100000,Jenssen Cilag
Pfizer
M stská ást P 5
M stská ást P 9
M stská ást P 12
Walter Graphtek
Hochtief
Marika sro.
Dr. Ková ová
Dr. Stan k
Pí. Havlová
Pí. Lu áková
Pí. Slaná
Nadace Charty
Johnson and Johnson (na rok 2009)

130 000,00
143 000,00
80 000,00
80 000,00
65 000,00
150 000,00
178 000,00
10 000,00
60 000,00
2 339,00
128,00
128,00
11 920,00
1 000,00
2 000,00
4 000,00
244 296,00
1 161 811,00

Dotace
M sto Ostrava
MPSV
M sto Brno
MZDr.
M stská ást Praha 1
M stská ást Praha 2
M stská ást Praha 8
M stská ást Praha 4
M stská ást Praha 6

8 000,00
119 000,00
25 000,00
150 000,00
50 000,00
40 000,00
100 000,00
100 000,00
48 000,00
640 000,00

Ostatní příjmy
lenské p ísp vky
Úroky
Zajišt ní respondent
Reklama
Pronájem
Prodej knih
P ednášky, výrobky klub

Příjmy celkem

117 650,00
5 779,55
2 400,00
312 996,00
128 581,38
39,00
8 100,00
575 545,93

3 043 646,93

Nepeněžní dary :
Jetmar a partner – oprava st echy
Igor Málik - materiál na opravu vchodu

3 500,00
18 072,60

Výdaje:
na provoz mzdy, OON,ZP,SP
Provoz sekretariátu v .krytí UCB
AURA
Kluby, p ednášky
Letní d tský tábor
AURY z 12/08 kryta darem UCB z roku 2007
Klub Brno
Chorvatsko
Klub Ostrava
Sociální poradenství P 9
Sociál.akvizi ní služby P 9
Sociální poradenství P 1
Jind ichovice
Sociál.akvizi ní služby P 5
Sociál.akvizi ní služby P 6
Sociální poradenství P 6
Sociální poradenství P 2
Slovensko
ecko – záloha na 2009
Sociální poradenství P 4
Sociál.akvizi ní služby P 4
Stacioná – údržba Praha 12
Sociální poradenství P 12
Sociální poradenství P 8
Sociál.akvizi ní služby P 8
Sociál.akvizi ní služby MPSV
Sociální poradenství MPSV

Výdaje celkem

33 005,99
362 877,60
65 936,00
98 983,00
25 000,00
266580
6 940,00
5 594,80
33 209,50
25 547,50
183 789,00
37 802,00
18 346,50
2 581,00
19 219,50
141 520,07
84 000,00
20 569,54
2 453,50
24 751,98
80 537,70
33 105,00
25 507,84
35 770,20
6 008,00
1 639 636,22

2 544 524,22

177 091,00
46 480,00
9 600,00
11 300,00
10 834,00
5 065,00
53 426,00
84 879,00
33 747,00
8 000,00
39 135,00
29 153,00
6 900,00
27 870,00
4 200,00
38 583,00
56 541,00
106 481,00
18 815,00
24 519,00
58 163,00
54 106,00
904 888,00

Výsledek hospodaření

499 122,71

Spole nost „E“ ze svých prost edk m la
zisk

499 122,71

Odpisy 2008

134 633,00

Jmění k 31. 12. 2008
Dlouhodobý hmotný majetek

požizovací cena
z statková cena

4 003 000,00
3 055 638,00

Drobný majetek

po izovací cena
z statková cena

317 211,70
0,00

Pen žní hotovost
Prost edky na ú tech
Pohledávky
Závazky

Jmění celkem
Zpracovala: Tomsová, Lišková
Praha, 24. 1. 2009

14 166,00
1 347 434,53
10 072,00
466 444,40

3 960 866,13

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 jejich širokého okolí.
Bude-li chtít činnost Společnosti „E“ podpořit někdo další, ať už sponzorským darem, službou čí 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
Dana Fišerová, místopředsedkyně a šéfredaktorka měsíčníku Aura
Martina Havlová, ředitelka stacionáře a koordinátorka projektů
Petra Stehlíková, DiS, sociální poradkyně a koordinátorka projektů

Zpracovala: Dana Fišerová

Schválila: Alena Červenková, předsedkyně Společnosti „E“

C i t o v á n o : Sami cítíme, že to, co děláme, je jen kapka v oceánu. Ale oceán by byl menší, kdyby postrádal tyto kapky…
Matka Tereza

