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Úvodní slovo
Uplynulý rok, rok 2013, byl ve Společnosti „E“ zacílen na podporu a zviditelnění projektu podpo-
rovaného zaměstnávání lidí s epilepsií formou aranžování květin. K posunu sociálního podnikání 
Společnosti „E“, které kombinuje principy seberealizace osob s epilepsií a jejich uplatnění na trhu 
práce, došlo v mnoha oblastech. Projekt získal svůj reprezentativní název Aranžérie – květiny od lidí 
s epilepsií, aranžerská dílna zvětšila nejen své zázemí, ale získala i nové vybavení a hlavně posily do 
aranžérského týmu. Pod záštitou sloganu Květiny s příběhem se nám podařilo proniknout do pově-
domí lidí nabídkou konkurenceschopných květinových aranžmá a odbyt na trhu nám umožnil rozšířit 
nabídku pracovních míst pro osoby s onemocněním epilepsie. Netradiční květinová aranžmá vznikající 
v dílně Aranžérie zaujala i řadu významných firem – výsledkem precizní práce aranžérského týmu 
pod vedením Martiny Havlové bylo získání lukrativní aranžérské zakázky - výzdoby reprezentativních 
prostor Obecního domu na slavnostní večer pro zákazníky a obchodní partnery společnosti Siemens. 
Společnost „E“ i v roce 2013 pokračovala v nastavených trendech zlepšování služeb pro lidí s epilepsií. 
Do stávajícího širokého portfolia poskytovaných služeb přibyli nováčci – zřídili jsme a začali spravovat 
náš profil na sociální síti Facebook, zapojili jsme se do projektu Dárcovské SMS (DSM) s cílem získat 
finanční prostředky potřebné pro vznik časosběrného dokumentu „Život s epilepsií“. K posílení došlo  
i v týmu patronů Společnosti „E“ - novou posilou se stala herečka a dabérka Nela Boudová.  
Aktivně jsme působili v oblasti osvětové činnosti, ať už v roli účastníků nebo realizátorů osvětových 
akcí, seminářů, veletrhů a kongresů, prezentací v masmédiích –  podrobný výčet našich aktivit v oblasti 
public relations předkládáme na následujících stranách. Na oblast osvětové činnosti klademe velký 
důraz, neboť víme, že účast na těchto akcích je pro nás nejenom příležitostí k prezentaci aktivit naší 
organizace, ale zároveň cestou k oslovení a informování nového okruhu lidí o problematice epilepsie  
i možností k navázání spolupráce s dalšími potencionálními partnery.
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Profil Společnosti „E“
Společnost „E“/ Czech Epilepsy Association, o. s. je občanské sdružení s registrací MV ČR a jediná 
sociálně zaměřená nezisková organizace v České republice, která již od roku 1990 poskytuje služby 
osobám s onemocněním epilepsie a jejich blízkým. Společnost „E“ působí celostátně na profesionální 
úrovni v oblasti podpory lidí s epilepsií bez ohledu na jejich věk a rozsah postižení. Společnost „E“ 
má dle zákona o sociálních službách u MPSV ČR zaregistrované následující služby: odborné sociální 
poradenství a sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.
Prvořadým posláním Společnosti „E“ je snaha o zlepšení společenského postavení lidí s epilepsií 
prostřednictvím šíření informovanosti o onemocnění epilepsie a životě s touto diagnózou u samotných 
postižených, jejich blízkých, osob či organizací, které s nimi spolupracují, ale i u široké veřejnosti. 
Mezi hlavní cíle Společnosti „E“ patří podpora lidí s epilepsií v sociální i zdravotní oblasti, destigmati-
zace epilepsie v očích veřejnosti, snaha o odstranění obav z této nemoci, zlepšení informovanosti  
v přístupu okolí a rozšíření povědomí o poskytování první pomoci při epileptických záchvatech. 
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 Společnosti „E“
Alena Červenková 
Předsedkyně, sociální pracovnice

Martina Havlová  
Místopředsedkyně, pracovnice v sociálních službách

Bc. Petra Stehlíková, DiS. 
Sociální pracovnice

Ing. Monika Kopřivíková 
Další odborný pracovník

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

Služby Společnosti „E“ 
odborné Sociální poradenStví 
Každodenně se na pracovníky Společnosti „E“ obracejí s různorodými dotazy lidé s epilepsií, rodiče 
postižených dětí i jednotlivci z řad široké veřejnosti, kteří s tímto onemocněním přicházejí do styku. 
Naším cílem je poskytnout kvalitní odborné poradenství a konzultace, které přímo či nepřímo souvisí 
s problematikou onemocnění epilepsie.

ZAJIšťUJEME:
 — poradenství - osobní, telefonické, písemné, elektronické, odborné sociální poradenství s případ-

nými odkazy na právní a sociální poradny, konzultace s odborníky atd. 
 — psychologické, právní, zdravotní poradenství ve spolupráci s odborníky na danou problematiku
 — publikování a spolupráci s veřejnými sdělovacími prostředky - tiskové zprávy, články, spoty 

a pořady v masmédiích o problematice epilepsie
 — aktivní prezentaci portfolia služeb Společnosti „E“ na kongresech, tiskových konferencích, 

veletrzích, výstavách a dalších akcích 
 — vzdělávací činnost – připravujeme 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, aktivně spravujeme profil na sociální síti Facebook

Sociálně aktivizaČní Služby
Sociálně aktivizační služby probíhají v předem avizovaných termínech v Praze. 

V ROCE 2013 JSME NABíZELI: 
 — aranžování a vazbu květin, rukodělnou činnost, vaření + společenská setkávání lidí s epilepsií
 — výuku anglického jazyka vedenou odborným lektorem

DáLE JSME V ROCE 2013 NABíZELI TyTO ČINNOSTI:
 — podporované zaměstnávání lidí s epilepsií formou aranžování a vazby květin ve vlastní aranžérské 

dílně Aranžérie 
 — tuzemské i zahraniční rehabilitační pobyty pro děti i dospělé s epilepsií s lékařským dohledem
 — kulturní aktivity, výlety
 — kurz šachů pod vedením odborného lektora, stolní hry 
 — kurz plavání pod lékařským dohledem v Ostravě
 — metodu EEG Biofeedback v Praze
 — klubovou činnost v Brně a v Ostravě
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Zorganizovali jsme
 — 2 cykly vzdělávacího programu Úvod do problematiky epilepsie v sídle Společnosti „E“  

(25.6., 12.11.2013)
 — letní dětský tábor pro děti s epilepsií a děti zdravé v Havlišově Mlýně, Jindřichovice  

(13.7.-27.7.2013)
 — rodinný pobyt pro lidi s epilepsií a jejich blízké v penzionu Vyhlídka ve Staré Olešce u Děčína 

(17.8.-24.8.2013)
 — rodinný pobyt pro lidi s epilepsií a jejich blízké s lékařským dohledem v Chorvatsku – Baška Voda 

(30.8.- 8.9. 2013)
 — Den otevřených dveří Společnosti „E“ v Praze  

(26.9.2013)
 — Den otevřených dveří Klubu „E“ v Brně (17.10.2013) 

Prezentační a osvětová činnost 
 — tisková konference k příležitosti Evropského dne epilepsie (11.2.2013)
 — fotografická prezentace projektu Podporované zaměstnávání lidí a základů první pomoci při  

epileptickém záchvatu v prostorách společnosti Siemens (7.3.-20.4.2013)
 — prezentace na sportovně kulturní akci „Na Gutovce jste vítáni“ na Praze 10 zaměřené na osoby 

se zdravotním znevýhodněním (19.3.2013)
 — Fórum zdraví ve vzdělávání 2013 v Benešově u Prahy (19. - 21.4.2013)
 — Koncert „Chceme žít s vámi“ v Praze (2.5.2013)
 — Veletrh sociálních služeb NGO Market v Národní technické knihovně v Praze (3.5.2013)
 — školení dobrovolníků ČCE v Pardubicích - základy první pomoci při epileptickém záchvatu 

(17.5.2013)
 — školení první pomoci při epileptickém záchvatu v APLA Praha (3.6.2013)
 — veletrh Mezi námi 2013 Olomouc (6.-8.6.2013)
 — Lidé lidem v Ostravě (20.6.2013)
 — Setkání poskytovatelů sociálních služeb Praha 4 (28.6.2013)
 — Veletrh sociální služeb pro občany Prahy 12 (19.9.2013)
 — XVII. postgraduální kurz epileptologie „Dny Jiřího Dolanského“ v Praze (4.-5.10.2013)
 — X. Kongres praktických lékařů a sester v Praze (10.-11.10.2013)
 — Týden vědy a techniky 2013 (13.11.2013)
 — 27. český a slovenský neurologický sjezd (20.-23.11.2013)

Kulturní a společenské události 
 — realizace květinového aranžmá pro slavnostní vyhlášení nejlepší veřejně prospěšné kampaně 

Žihadlo 2013 (21.11.2013)
 — realizace květinové výzdoby prostor Obecního domu v Praze pro reprezentativní večer  

společnosti Siemens spolu s přípravou květinové upomínky pro 900 hostů (6.12.2013) 
 — charitativní Vánoční bazar v Mokré čtvrti - prodej vánočních aranžmá vyrobených klienty  

Společnosti „E“ a osvěta o epilepsii (13.-14.12.2013)
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Společnost „E“ v médiích
televize, rozhlaS

 — vystoupení patronky Společnosti „E“ Marie Tomsové v pořadu Noční mikrofórum Českého  
rozhlasu 2 věnovaném tématu epilepsie (1.10.2013)

 — reportáž o aranžérské dílně Společnosti „E“ v pořadu Dobré ráno na ČT2 (21.11.2013)  
 — spolupráce na pořadu České televize Tep 24 na téma života s epilepsií (premiéra 7.12.2013)   

tištěná média
 — Pražský deník - Nejtěžší to bylo v pubertě. Ostatní holky randily, já jezdila k babičce  

– představení Společnosti „E“ a klientky Markéty Maškové (červen 2013) 
 — Hospodářské noviny - Sociální firmy nejsou popelkou. Dobyly si pevné místo na trhu (říjen 2013)
 — příspěvky do regionálních tiskovin – Benátské listy, Listy města Lysá nad Labem, Městské listy 

Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Zpravodaj Odolen, Novostrašecký měsíčník, Hostivický 
měsíčník, Boleslavan, Informační měsíčník pro občany Kladna, Berounské radniční listy,  
Říčanský kurýr, Kouřimský zpravodaj, Českobrodský zpravodaj

Podporované zaměstnávání lidí s epilepsií
V roce 2013 realizovalo 17 lidí s epilepsií, zapojených do projektu zaměstnávání lidí s epilepsií formou 
aranžování a vazby květin, v aranžérské dílně Aranžérie celkem 35 zakázek.  

Valné shromáždění a vize směřování 
Společnosti „E“ do roku 2018
V září 2013 se uskutečnilo Valné shromáždění Společnosti „E“, jehož cílem bylo přítomné informovat 
o činnosti Společnosti „E“ za uplynulé čtyřleté období a výhledově nastínit směřování a vize činnosti 
pro roky následující. 

hlavní vize SpoleČnoSti „e“ na období 2014-2018 
 — intenzivně se věnovat projektům a službám zaměřeným na zlepšení postavení lidí s epilepsií ve 

společnosti, podporu lidí s epilepsií v sociální a zdravotní oblasti a osvětovou činnost zacílenou 
na širokou veřejnost s cílem destigmatizovat onemocnění  epilepsie

 — cíleně podporovat rozvoj sociálního podnikání formou zakázkového aranžování květin,  
prostřednictvím kterého Společnost „E“ nabízí pracovní uplatnění pro lidi s epilepsií a nabídnout 
tak plnohodnotné uplatnění na trhu práce osobám s epilepsií

 — vybudovat soběstačný projekt, který pomůže financovat další neziskové aktivity  
Společnosti „E“ – medializaci tématu epilepsie, osvětovou činnost

 — dokončit započatou spolupráci s režisérem Janem Hoškem na časosběrném dokumentu  
Život s epilepsií sledujícím životní příběhy osob potýkajících se s epilepsií. Ukončení práce  
na dokumentu je plánováno na prosinec 2014.
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Označení AKTIVA
Číslo 
řádku

Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu dni 
účetního období

a b c

A. Dlouhodobý majetek 1 2 778 494,35 Kč 2 635 453,35 Kč
A. II. Dlouhodobý hmotný majetek 10 4 055 353,00 Kč 4 055 353,00 Kč
A. II. 3. Stavby 13 4 002 353,00 Kč 4 002 353,00 Kč
A. II. 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 14 53 000,00 Kč 53 000,00 Kč
A. III. Dlouhodobý finanční majetek 21 252 647,35 Kč 252 647,35 Kč
A. III. 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 27 252 647,35 Kč 252 647,35 Kč
A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 29 -1 529 506,00 Kč -1 672 547,00 Kč
A. IV. 6. Oprávky ke stavbám 35 -1 476 506,00 Kč -1 619 547,00 Kč
A. IV. 7. Oprávky k samostatným movitým věcem

a souborům movitých věcí
36 -53 000,00 Kč -53 000,00 Kč

B. Krátkodobý majetek celkem 41 2 340 134,19 Kč 2 567 110,36 Kč
B. I. Zásoby celkem 42 0,00 Kč 8 010,00 Kč
B. I. 9. Poskytnuté zálohy na zásoby 51 0,00 Kč 8 010,00 Kč
B. II. Pohledávky celkem 52 103 512,00 Kč 146 585,00 Kč
B. II. 1. Odběratelé 53 103 512,00 Kč 142 290,00 Kč
B. II. 4. Poskytnuté provozní zálohy 56 0,00 Kč 4 295,00 Kč
B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem 72 2 226 062,16 Kč 2 379 307,36 Kč
B. III. 1. Pokladna 73 460,00 Kč 1 706,00 Kč
B. III. 3. Účty v bankách 75 2 225 602,16 Kč 2 377 601,36 Kč
B. IV. Jiná aktiva celkem 81 10 560,03 Kč 33 208,00 Kč
B. IV. 1. Náklady příštích období 82 10 560,03 Kč 33 208,00 Kč

AKTIVA CELKEM 85 5 118 628,54 Kč 5 202 563,71 Kč

Označení PASIVA
Číslo 
řádku

Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu dni 
účetního období

a b c

A. Vlastní zdroje celkem 86 4 981 706,87 Kč 5 012 070,48 Kč
A. I. Jmění celkem 87 4 929 112,25 Kč 4 898 806,87 Kč
A. I. 1. Vlastní jmění 88 4 846 212,25 Kč 4 841 806,87 Kč
A. I. 2. Fondy 89 82 900,00 Kč 57 000,00 Kč
A. II. Výsledek hospodaření celkem 91 52 594,62 Kč 113 263,61 Kč
A. II. 1. Účet výsledku hospodaření 92 52 594,62 Kč 113 263,61 Kč
B. Cizí zdroje celkem 95 136 921,67 Kč 190 493,23 Kč
B. III. Krátkodobé závazky celkem 106 136 921,67 Kč 180 493,23 Kč
B. III. 1. Dodavatelé 107 12 311,67 Kč 1 023,77 Kč
B. III. 3. Přijaté zálohy 109 14 843,00 Kč 0,00 Kč
B. III. 5. Zaměstnanci 111 69 498,00 Kč 80 828,00 Kč
B. III. 7. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění113 24 680,00 Kč 25 938,00 Kč
B. III. 8. Daň z příjmů 114 3 810,00 Kč 28 310,00 Kč
B. III. 9. Ostatní přímé daně 115 6 087,00 Kč 8 441,00 Kč
B. III.17. Jiné závazky 123 5 692,00 Kč 38 000,00 Kč
B. IV. Jiná pasiva celkem 130 0,00 Kč 10 000,00 Kč
B. IV. 2. Výnosy příštích období 132 0,00 Kč 10 000,00 Kč

PASIVA CELKEM 134 5 118 628,54 Kč 5 202 563,71 Kč

Rozvaha ke dni 31.12.2013

Číslo Činnost

Označení NÁKLADY řádku Hlavní Hospodářská Celkem

a b c 1 2 3

A. I. Spotřebované nákupy celkem 1 180 452,79 Kč 210 837,00 Kč 391 289,79 Kč
A. I. 1. Spotřeba materiálu 2 121 225,00 Kč 185 084,00 Kč 306 309,00 Kč
A. I. 2. Spotřeba energie 3 18 682,00 Kč 9 253,00 Kč 27 935,00 Kč
A. I. 3. Spotřeba ostat.neskladovatených dodávek 4 40 545,79 Kč 16 500,00 Kč 57 045,79 Kč
A. II. Služby celkem 6 356 845,90 Kč 3 006,00 Kč 359 851,90 Kč
A. II. 5. Opravy a udržování 7 16 113,00 Kč 0,00 Kč 16 113,00 Kč
A. II. 6. Cestovné 8 18 693,00 Kč 3 006,00 Kč 21 699,00 Kč
A. II. 8. Ostatní služby 10 322 039,90 Kč 0,00 Kč 322 039,90 Kč
A. III. Osobní náklady celkem 11 1 032 587,00 Kč 148 349,00 Kč 1 180 936,00 Kč
A. III. 9. Mzdové náklady 12 822 814,00 Kč 124 478,00 Kč 947 292,00 Kč
A. III.10. Zákonné sociální pojištění 13 206 968,00 Kč 23 871,00 Kč 230 839,00 Kč
A. III.12. Zákonné sociální náklady 15 2 805,00 Kč 2 805,00 Kč
A. IV. Daně a poplatky celkem 17 3 081,00 Kč 3 081,00 Kč
A. IV.15. Daň z nemovitosti 19 3 081,00 Kč 3 081,00 Kč
A. V. Ostatní náklady celkem 21 18 338,25 Kč 18 338,25 Kč
A. V. 21. Kursové ztráty 26 190,00 Kč 190,00 Kč
A. V. 24. Jiné ostatní náklady 29 18 148,25 Kč 18 148,25 Kč
A. VI. Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv 

a opr. položek celkem
30 143 041,00 Kč 143 041,00 Kč

A. VI. 25. Odpisy dlouhodobého nehmotného 
a hmotného majetku

31 143 041,00 Kč 143 041,00 Kč
NÁKLADY CELKEM 42 1 734 345,94 Kč 362 192,00 Kč 2 096 537,94 Kč

Číslo Činnost

Označení VÝNOSY řádku Hlavní Hospodářská Celkem

a b c 1 2 3

B. I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 43 811 776,00 Kč 811 776,00 Kč
B. I. 1. Tržby za vlastní výrobky 44 464 991,00 Kč 464 991,00 Kč
B. I. 2. Tržby z prodeje služeb 45 346 785,00 Kč 346 785,00 Kč
B. IV. Ostatní výnosy celkem 57 57 244,55 Kč 57 244,55 Kč
B. IV. 15. Úroky 61 244,55 Kč 244,55 Kč
B. IV. 17. Zúčtování fondů 63 57 000,00 Kč 57 000,00 Kč
B. VI. Přijaté příspěvky celkem 73 560 191,00 Kč 560 191,00 Kč
B. VI. 27. Přijaté příspěvky (dary) 75 485 541,00 Kč 485 541,00 Kč
B. VI. 28. Přijaté členské příspěvky 76 74 650,00 Kč 74 650,00 Kč
B. VII. Provozní dotace celkem 77 808 900,00 Kč 808 900,00 Kč
B. VII.29. Provozní dotace 78 808 900,00 Kč 808 900,00 Kč

VÝNOSY CELKEM 79 1 426 335,55 Kč 811 776,00 Kč 2 238 111,55 Kč
C. Výsledek hospodaření před zdaněním 80 -308 010,39 Kč 449 584,00 Kč 141 573,61 Kč
C. 34. Daň z příjmů 81 0,00 Kč 28 310,00 Kč 28 310,00 Kč
D. Výsledek hospodaření po zdanění 82 -308 010,39 Kč 421 274,00 Kč 113 263,61 Kč

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2013
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AU Název účtu částka

PŘÍJEM Z REKLAM (SPONZORSKÉ SMLOUVY)PŘÍJEM Z REKLAM (SPONZORSKÉ SMLOUVY)PŘÍJEM Z REKLAM (SPONZORSKÉ SMLOUVY)PŘÍJEM Z REKLAM (SPONZORSKÉ SMLOUVY)

602 504 CARDION 40 000 Kč
602 504 UCB .r.o. 25 000 Kč
602 504 HOCHTIEF 50 000 Kč
602 504 AREA TZB a.s. 15 000 Kč

602 CELKEM 130 000 Kč

PŘIJATÉ DARY NA ČINNOSTPŘIJATÉ DARY NA ČINNOSTPŘIJATÉ DARY NA ČINNOSTPŘIJATÉ DARY NA ČINNOST

682 1 Vykydalová 7 000 Kč
682 5 GSK-nadační příspěvek 185 150 Kč
682 6 František Toman-sponzorský dar 1 000 Kč
682 7 Fórum dárců-finanční příspěvek 20 000 Kč
682 8 ZEZ SILKO,s.r.o.-peněžní dar 2 000 Kč
682 9 MČ PRAHA 8-finanční dar 25 000 Kč
682 11 MČ PRAHA 3-finanční dar 6 000 Kč
682 12 MČ PRAHA 4-grant 40 000 Kč
682 13 MČ PRAHA 12-finanční příspěvek 36 000 Kč
682 14 MČ PRAHA 11 - peněžní dar 20 000 Kč
682 19 Teva Pharmaceuticals-finanční dar 10 000 Kč
682 20 RADSIOCOM spol.s.r.o.-dar 25 000 Kč
682 22 Eucon spol.s.r.o.-dar 35 000 Kč
682 23 MARIKA s.r.o. - dar 1 622 Kč
682 24 MÍR BEZ HRANIC-dar na činnost 16 290 Kč
682 25 ČSOB + ERA (grant) 30 000 Kč
682 26 Havlová-dar na činnost 14 500 Kč
682 27 Langerová-peněžní dar 1 056 Kč
682 28 Mír bez hranic-dar na činnost 9 923 Kč
682 CELKEM 485 541 Kč

PROVOZNÍ DOTACE (NEINVESTIČNÍ)PROVOZNÍ DOTACE (NEINVESTIČNÍ)PROVOZNÍ DOTACE (NEINVESTIČNÍ)PROVOZNÍ DOTACE (NEINVESTIČNÍ)

691 1 MPSV-neinvestiční dotace 324 000 Kč
691 2 HM Praha-dotace 125 900 Kč
691 3 Úřad vlády-neinvestiční dotace 210 000 Kč
691 4 MZ ČR-neinvestiční dotace 96 000 Kč
691 5 Město Brno-dotace 18 000 Kč
691 6 Město Ostrava-neinvestiční dotace 10 000 Kč
691 7 MČ PRAHA 10 - účelová dotace 25 000 Kč

691 CELKEM 808 900 Kč

Dary, dotace, reklama
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Poděkování 
Upřímně bychom chtěli poděkovat všem, kteří nás v roce 
2013 podpořili v naplnění prvořadého poslání Společnosti „E“ 
– aktivního působení v oblasti podpory lidí s onemocněním 
epilepsie a jejich blízkých a zvýšení všeobecného povědomí 
a informovanosti veřejnosti o tomto onemocnění. 
Za podporu děkujeme všem našim sponzorům, spolupracov-
níkům z řad lékařů a odborných poradců, partnerům, klientům 
ale i všem zájemcům o problematiku onemocnění epilepsie. 
Děkujeme a těšíme se na další spolupráci s Vámi. 



Společnost „E“ 
Czech Epilepsy Association, o. s. 
 Liškova 3, 142 00 Praha 4 
+ 420 241 722 136 
info@spolecnost-e.cz
IČO: 00552534, DIČ: CZ00552534 
Bankovní spojení: 1922992389/0800

www.spolecnost-e.cz

Zpracovala: Jana Roulová, DiS. 


