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Úvodní slovo
Společnost E v roce 2018 úspěšně pokračovala ve své činnosti. I nadále jsme poskytovali 
odborné sociální poradenství. O životě s epilepsií se s námi nově přišlo poradit 197 lidí. Naše 
květinová dílna Aranžérie dávala tak jako dříve i v uplynulém roce práci deseti lidem s epi-
lepsií, kteří celkem připravili přes 10 000 květinových vazeb a dekorací. Uspořádali jsme 29 
workshopů pro celkem 532 osob. Náš vzdělávací balíček Nebojte se epilepsie si stáhlo 167 
škol a 75 soukromých osob. Zrealizovali jsme 11 přednášek a besed pro 325 lidí v MŠ, ZŠ, 
SŠ i na univerzitách. Roční komunikace Společnosti E na facebooku měla dosah přes 175 
tisíc osob. 35 setkání pro 172 lidí jsme zorganizovali v našem novém komunitním centru 
Liška. A jako každý rok jsme uspořádali oblíbený letní dětský tábor pro děti s epilepsií i bez.

Společnost E je tu pro lidi s epilepsií, jejich blízké i pro další zájemce o onemocnění epilepsie už 
29 let. Daří se nám jak poskytovat mnohým z nich sociální podporu, tak i sociálně podnikat – 
a propojovat jedno s druhým. S radostí konstatujeme, že se nám dostává pozitivní zpětné 
vazby (viz dále v textu). Kladné ohlasy jsou pro nás povzbuzením, abychom neusínali na 
vavřínech, stále na sobě pracovali a nepřestávali hledat nové alternativy.
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Profil Společnosti E
Společnost E / Czech Epilepsy Association, původně občanské sdružení, je od r. 2014 
zapsaným spolkem vedeným ve spolkovém rejstříku MS v Praze v oddílu L, vložce číslo 
152. Existujeme však již od roku 1990 jako jediná celostátně působící sociálně zaměřená 
nezisková organizace v České republice, která poskytuje registrovanou sociální službu 
osobám s onemocněním epilepsie a jejich blízkým bez ohledu na věk a rozsah postižení. 
Podle zákona ČR č.108/2006 Sb. o sociálních službách a následné vyhlášky má Společnost 
E u MPSV registrovanou službu „odborné sociální poradenství“.

Hlavním posláním Společnosti E je aktivní snaha o zlepšení společenského postavení 
lidí s epilepsií a jejich začlenění do společnosti. Prostřednictvím poskytovaných služeb 
podporujeme osoby s epilepsií, jejich blízké, ale i jedince a další organizace, které s lidmi 
s diagnózou epilepsie spolupracují. O onemocnění epilepsie a o jeho vlivu na každodenní 
život informujeme jak samotné lidi s touto diagnózou, tak i širokou veřejnost. K hlavním 
cílům Společnosti E patří podpora lidí s epilepsií v sociální a zdravotní oblasti, destig-
matizace epilepsie v očích veřejnosti, odstraňování informačních bariér o této nemoci, 
medializace tématu epilepsie a aktivní šíření znalostí o poskytování první pomoci při 
epileptických záchvatech.

Společnost E je mj. členem mezinárodní organizace IBE (International Bureau for Epilepsy), 
Národní rady osob se zdravotním postižením ČR (NRZP ČR), v rámci své celostátní působ-
nosti spolupracuje s podobně zaměřenými organizacemi, jako jsou např. ČLPE (Česká 
liga proti epilepsii), EpiStop, SPC (speciálně pedagogická centra), zdravotnická zařízení, 
záchranné sbory, pojišťovny či farmaceutické společnosti.

Organizační struktura Společnosti E
Bc. Alena Červenková 
předsedkyně spolku a koordinátorka projektů

Martina Havlová 
místopředsedkyně spolku a vedoucí sociálního podniku Aranžérie

Mgr. Petra Stehlíková, DiS. 
sociální pracovnice a koordinátorka projektů

Ing. Tereza Chvalová 
vedoucí koordinátorka sociálního podniku Aranžérie

Marcela Oborná 
zástupce vedoucí sociálního podniku Aranžérie

Bc. Magdalena Matesová 
koordinátorka sociálního podniku Aranžérie

Lenka Skalníková, DiS. 
sociální pracovnice a koordinátorka projektů

Barbora Frászová 
koordinátorka komunitního projektu Liška

ČLENOVÉ VÝKONNÉHO VÝBORU SPOLEČNOSTI E
MUDr. Michal Bajaček, Ph.D., Bc. Alena Červenková, JUDr. Monika Elfmarková, Dana Fišerová, 
Martina Havlová, Mgr. Hana Orlíková, Ing. Lukáš Cypra, Mgr. Kamila Šrolerová

ČLENOVÉ REVIZNÍ KOMISE
Romana Tovarová – předsedkyně, Zdeňka Lišková – členka, Ing. Zuzana Medková – členka
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Odborné sociální poradenství
Sociální službu „odborné sociální poradenství pro lidi s epilepsií a jejich blízké“ Společnost 
E poskytovala v průběhu celého roku 2018, a to písemně, zejména prostřednictvím emailů, 
telefonicky, ale i osobně v sídle spolku. Odborné sociální poradenství zajišťovaly dvě 
sociální pracovnice (v případném zastoupení třetí sociální pracovnicí, která je předsedkyní 
spolku) vždy bezplatně, pravidelně tři dny v týdnu. Službu mohli zájemci využít i anonymně.

Odborné sociální poradenství bylo poskytnuto v rámci prvokontaktů 197 osobám.

V jeho rámci jsme podporovali lidi s diagnózou epilepsie a jejich blízké (např. rodiče dětí 
s epilepsií).

Řešili jsme psychosociální situaci lidí s epilepsií – zabývali jsme se jejich strachy a obavami; 
praktickými omezeními i diskriminací v oblasti zaměstnávání; nepřijetím do škol, sportov-
ních klubů, kroužků; nedostatkem vztahů, přátel, partnerů; samotou. Při práci s člověkem 
s epilepsií jsme hledali kapacity, možnosti a síly každého, kdo se na nás obrátil. V přímé práci 
s lidmi s epilepsií druhé zmocňujeme, posilujeme a spolupracujeme s uživateli služby tak, 
aby se mohli aktivně účastnit řešení své situace. V poradenství šlo o podporu formou 
sdílení informací, poskytnutí rad, předání materiálů, ale někdy také o dopomoc se 
sepsáním různých odvolání, žádostí na nadace, sociální dávky, invalidní důchody. 
Pokud to situace dané osoby vyžadovala, pomáhali jsme také se zprostředkovaním dalších 
návazných služeb (například služby rané péče, služby podporovaného zaměstnávání, 
denní stacionáře, osobní asistence atd.). Bylo-li třeba, předávali jsme kontakty na další 
profesionály, zejména na neurology, epileptology, psychology nebo speciální pedagogy. 
Podpora a intervence sociálních pracovnic měla vždy za cíl zlepšit sociální situaci lidí v tísni, 
zmírnit či změnit nepříznivou sociální situaci a v co největší míře uživatele služby podpořit 
v samostatnosti a soběstačnosti. V rámci poskytování sociální služby je pro nás velmi důle-
žitý osobní a individuální přístup ke každému, kdo o službu projeví zájem.
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Komunitní projekt Společnosti E
Od 1. ledna do 31. prosince 2018 jsme v našem komunitním centru zrealizovali 36 komunitních 
setkání a aktivit, kterých se zúčastnilo celkem 172 osob (někteří se zúčastňují opakovaně). 
Pro srovnání, v roce 2017 jsme uspořádali celkem 33 komunitních setkání a aktivit, kterých 
se zúčastnilo celkem 30 osob.

Díky podpoře komunitního projektu se při realizovaných vzdělávacích, kulturně spole-
čenských a tvůrčích aktivitách každý týden mohou potkávat a potkávají lidé z okolí naší 
květinové dílny Aranžérie s lidmi s epilepsií. Nejen v sociálním podniku Aranžérie, ale také 
v komunitě hledáme zdroje, které jsou či mohou být pro osoby s epilepsií podpůrnější a při-
rozenější nežli poskytování sociálních služeb. Naše podpora lidem s epilepsií směřuje nejen 
k převzetí vlastní odpovědnosti, k udržení si začlenění, nezávislosti, ale také ke vzájemné 
spolupráci lidí, skupin, komunity i institucí v našem sociokulturním prostředí, které jim může 
být v samostatném životě prostředím podpůrným. Lidi mezi sebou propojujeme a osoby 
s epilepsií neizolujeme od ostatních.

V komunitním centru otevíráme prostor nejen pro rehabilitaci a aktivizaci osob s epilepsií, ale 
i dalších zájemců o sdílené aktivity z našeho blízkého i vzdálenějšího okolí, kteří mají zájem 
využít nejen nabídky naší činnosti a seznámit se s tím, co děláme, ale také s lidmi s epilepsií. 
Naším cílem je neupozorňovat na handicap, nenálepkovat, destigmatizovat epilepsii. Pro-
jekt komunitního centra je dalším krokem v rámci realizace „otevření dveří“ Společnosti E 
lidem, kteří žijí kolem nás, a k vzájemnému propojování osob a stírání rozdílů mezi námi.

V rámci komunitního setkávání a aktivit jsme realizovali
 − workshopy aranžování
 − kulturně společenské akce – divadelní představení, tzv. blešáky, účast na zahradních 
slavnostech, dětský den

 − přednášky, např. o bylinkách či o Bachových esencích
 − cvičení jógy smíchu
 − setkání s rukodělnými a arteterapeutickými technikami, např. pletení košíků, malování 
zentagle technikou, vytváření pohledů a přání

Všechny aktivity se v případě příznivého počasí konají na naší zahradě, která také slouží 
pro terapii a nově též zájemcům o zahradničení na vyvýšených záhonech, které jsou plně 
osázeny zeleninou, ovocem a bylinami jejich majitelů. Ti nám mimo jiné pomáhají s péčí 
o zahradu. Přicházejí pravidelně i nepravidelně a o záhony a zahradu pečují. Nově jsme 
množství záhonů zvýšili o další dva. Nabízené aktivity mají za cíl, aby účastnici byli s ohle-
dem na své sociální a zdravotní možnosti více zapojeni do společenského života a následně 
získávali nové dovednosti směřující k soběstačnosti v péči o vlastní osobu. Aktivita v komu-
nitním centru umožňuje zmírnění sociálního stigmatu a společenské izolace, kterou řada 
osob s epilepsií pociťuje. Během všech aktivit probíhá podpora osob s ohledem na jejich 
individuální potřeby, zaměřujeme se na podpoření ve správných sociálních návycích, např. 
spolehlivosti, samostatnosti, rozšíření schopností, strukturování vlastního času.

Plán aktivit komunitního centra byl vždy vyvěšován na www stránkách Společnosti E, na FB 
a každý měsíc rozesílán odběratelům Newsletterem. Program bývá pravidelně uveřejňován také 
přímo v prostorách budovy Společnosti E a květinové dílny Aranžérie, kde setkání a činnosti 
probíhají, a na venkovní nástěnce budovy, která je dostupná kolemjdoucím.

Komunitní centrum je díky práci komunitní koordinátorky Společnosti E (někdy s podporou 
dvou sociálních pracovnic) otevřeno v termínech předem uveřejněných či v dalších předem 
dohodnutých termínech (i o víkendech). U některých aktivit, kde se pracovalo s materiálem, 
byl za něj vybírán poplatek.
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Prezentační a osvětová činnost
I v roce 2018 jsme v rámci osvětové činnosti spolupracovali s médii a tiskem.

Významná byla například osvětová kampaň v rámci Mezinárodního dne epilepsie, kterou 
jsme spustili v únoru. Nosným tématem kampaně byla informace o edukačním projektu na 
téma Nebojte se epilepsie (viz http://www.spolecnost-e.cz/epilepsie-se-nesmime-bat/).

Edukační balíček Nebojte se epilepsie – osvětový a vzdělávací projekt Společnosti E  
– prezentovala v živém vysílání ČRo Plus Alena Červenková v rámci únorového MDE (http://
www.rozhlas.cz/zaznamy/dvojka/#/2018-02-15/15). Během prvního týdne si edukační 
balíček stáhlo 87 škol, 37 fyzických osob a 2 média. Téma jsme propagovali v živém 
vysílání ČRo 2 a následně jsme dojednali 11 diskusí ve školách.

Zaznamenali jsme 8 mediálních výstupů (mimo sociální sítě): Reflex.cz, Pedagogicke.info, 
Nicm.cz, EDUin.cz, HelpNet.cz, Nasezdravotnictvi.cz, Vzdelavacisluzby.cz a ČRo Dvojka.

Prostřednictvím facebookového profilu naše kampaň dosáhla celkem k 30 470 uži-
vatelům (k 19. 2. 2019), edukační balíček vidělo 15 997 uživatelů (87 sdílení – např. 
EDUin, metodický portál RVP), příspěvek k MDE četlo 9190 uživatelů (73 sdí-
lení), 1. příběh 1295 uživatelů, 2. příběh 1650 uživatelů a 3. příběh 2338 uživatelů. 
Kampaň proto považujeme za úspěšnou.

Dalším důležitým momentem bylo naše dubnové zapojení do výzkumného šetření 
projektu „Podpora kvality rodin dětí s neurologickým onemocněním epilepsie”, 
na kterém spolupracujeme s Institutem sociálního zdraví na Univerzitě Palackého v Olo-
mouci. Studie bude realizována prostřednictvím rozhovorů a skupinových diskuzí (tzv. 
fokusních skupin) s dětmi (10–18 let) i jejich rodiči. Cílem je zpřístupnit poznatky dalším 
lidem a napomoci zkvalitnění dětské primární zdravotní péče nejen v České repub-
lice, ale také v dalších zemích Evropy. Jedná se totiž o mezinárodní projekt, díky 
kterému můžeme porovnávat zkušenosti dětí a jejich rodičů z různých zemí a hledat ty 
nejefektivnější modely zdravotní péče.

V neposlední řadě jsme v roce 2018 v různých městech České republiky s úspěchem 
zajistili celkem jedenáct besed a přednášek k tématu epilepsie v mateřských, základ-
ních, středních i vysokých školách i v dalších institucích (Sokol, Skautský institut, Měst-
ská knihovna v Praze) pro různé typy publika od dětí přes rodiče a širší veřejnost až po 
budoucí i stávající pedagogy.

Podrobnosti a přehled o našich ostatních 
prezentačních a osvětových aktivitách: 

15. 1. účast na Novoročním setkání ministra s pacientskými organizacemi

25. 1. účast v pracovní skupině Quip a SPMP – sdílení zkušenosti při využívání nebo 
poskytování podpory při rozhodování, spolupráce na projektech zaměřujících se na pod-
poru při rozhodování a právním jednání

5. 2. účast v pracovní skupině Osob s mentálním a zdravotním postižením – Komunitní 
plán rozvoje sociálních služeb na území Prahy

26. 3. účast na tiskové konferenci ve FN Motol k mezinárodnímu dni epilepsie Purple 
day. Prezentace Společnosti E + prezentace nově vydané publikace Epilepsie a dítě. 
V době spuštění této kampaně došlo k 205 stažením tiskoviny a 5738 uživatelů sledovalo 
tyto zprávy

13. 6. v rámci štafety PIM běželi za Společnost E a lidi s epilepsií přední sportovci Ond-
řej Synek, Václav Liška, Daniel Havel a Martina Ptáčková. Dresy, v nichž sportovci běželi, 
vytvořila firma Atex, která je nyní nabízí ve svém eshopu. Jejich zakoupením lze podpořit 
lidi s epilepsií. Viz https://eshop.atexsport.cz/kolekce-atex/kolekce-atex-epi

21. 6. vyšel článek o kampani Epilepsie? Hlavně žádnou paniku! a o spolupráci Společ-
nosti E s BARDy na https://svetneziskovek.cz/komunikace/zadnou-paniku-a-hlavne-nic-
-do-pusy-bard-pr-odkryva-6-bolesti-a-radosti-kampane-pro-spolecnost-e

30. 7. byl podán podnět pro pacientskou radu MZ ČR. Obsah podnětu: Obtížná dostup-
nost bukálního midazolamu v ČR pro pacienty s diagnózou epilepsie

Září článek o Aranžérii a komunitním centru / projektu v bulletinu Zprávy z pólu 
http://penizeproprahu.cz/wp-content/uploads/2018/09/bulletin-podzim-2018-final.pdf

13. 9. jsme se zúčastnili konference „Spolupráce a sociální podnikání v širších sou-
vislostech“ v Emauzích, na které jsme osobně předávali své zkušenosti se sociálním 
podnikáním Aranžérie

25. 9. jsme vystoupili v živém vysílání ČRo. 2 v rámci Národního dne epilepsie

25. 9. jsme se jako v minulých letech zúčastnili koncertu Be happy s Epi, který proběhl 
na pražském náměstí Jiřího z Poděbrad

28. 9. vyšel článek na hatefree.cz o studentce a naší spolupracovnici Dianě 
Hanczkové a projektu Nebojte se epilepsie https://www.hatefree.cz/blo/rozhovo-
ry/2935-diana-hanczkova?fbclid=IwAR2GJcfOZDJa3iqfWrfZ8bvyCKTWxk14yr9i3n43a_
puLkbO3XX2tSVl350

4. 10. jsme se stejně jako v předchozích ročnících zúčastnili 30. česko-slovenského 
epileptologického sjezdu s XXII. postgraduálním kurzem epileptologie „Dny Jiřího 
Dolanského“

4. 10. jsme se rovněž účastnili veletrhu sociálních služeb Praha 12
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Sociální podnik Aranžérie
Rok 2018 v Aranžérii se vydařil. Povedlo se nám uskutečnit spoustu krásných zakázek a akcí. 
V souhrnu jsme připravili 5525 květin, 1565 květinových dekorací a 3267 tematických 
květinových dekorací. Vyzdobili jsme 49 svateb, uspořádali jsme celkem 27 květinových 
workshopů a rukama nám prošlo přes 550 nadšenců, kteří se u nás naučili vázat kytice, 
vyrábět tematické dekorace nebo třeba originální mechovou kouli „kokedamu“.

Každé pondělí a úterý pravidelně dodáváme květiny a květinové dekorace do 22 firem, 
restaurací a kaváren. Základna pravidelných týdenních zákazníků se nám tak oproti 
minulému roku výrazně rozšířila. Po celou sezónu jsme připravovali květinové koše do 
Národního a Stavovského divadla a na Novou scénu Národního divadla. Dále jsme 
květiny připravovali na premiéry Dejvického divadla a Cirk La Putyka. Po celou sezónu 
jsme chystali květiny na křty knih vydavatelství Albatros Media.

S Aranžérií jste se mohli také setkat celkem na 23 velikonočních a vánočních trzích. 
Drobné dárky z naší dílny naleznete též ve třech pražských obchůdcích, které podporují 
sociální podniky a neziskové organizace (Hračkotéka, Jedna Bedna, Eliášův obchod).

VYBRANÉ AKCE
 − Galavečer a slavnostní vyhlášení TOP žena roku 2017 ve Foru Karlín
 − Galavečer a slavnostní vyhlášení Kancelář roku ve Slovanském domě
 − Galavečer a prestižní slavnostní vyhlášení ceny Podnikatel roku 2017 na Žofíně, který 
každoročně pořádá společnost Ernst & Young

 − Květiny na Právnické mezinárodní fórum konané ve Slovanském domě
 − Květiny pro galavečer Právnička roku
 − Adventní setkání společnosti Siemens v Obecním domě
 − Květiny pro Symfonický orchestr Českého rozhlasu a výzdoba Rudolfina pro slav-
nostní koncert 100 let výročí založení Československé republiky

 − Květiny na slavnostní vyhlášení cen: Cena Olgy Havlové, Cena Mosty, Cena Aplaus, 
Cena Floccus

Každoročně v dílně připravujeme tematické dekorace (velikonoční, dušičkové, podzimní, 
adventní a vánoční). V roce 2018 se nám podařily pěkné kolekce, které se velmi líbily 
a zaměstnaly naši dílnu v těchto sezonních měsících na více než 100 %.

Celoročně spolupracujeme se společnostmi Economia, GSK, Bayer, Raiffeisenbank, 
Česká spořitelna, ČSOB, ARX, Manufaktura, Albatros Media, Atalian, Elektrotrans, 
Geosan, Moneta Money Bank, Městská část Praha 2, ABB, Rossmann, L’Oréal, 
Nobless Czech a dalšími. Naše květiny najdete v kavárnách EMA Espresso bar, Café 
Lougne, Alf & Bet, Mamacoffee, Monolok, Za Větrem, Café Neustadt, Tvoje máma, 
Café Jedna, Bella Vida Café a dalších.

Děkujeme všem našim zákazníkům, společnostem, firmám, kavárnám, restauracím, nevěs-
tám, ženichům a dalším jednotlivcům za spolupráci, které si vážíme a díky níž můžeme 
spolupracovat s lidmi s epilepsií a realizovat projekt Aranžérie.
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Činnost Společnosti E, 
publikace o epilepsii

„V poslední době mě velice zaujala Vaše 
videa Epilepsie? Hlavně žádnou paniku. 
Zároveň jsem si velice ráda přečetla i pří-
běhy. Publikace již mám také nastudované 
:-) Celkově Vaši činnost dlouhodobě sleduji. 
Přeji Vám hodně úspěchů v pokračování Vaší 
činnosti, která má opravdu smysl :-) Děkuji. 
S pozdravem a přáním krásného dne...“

Paní S.

„Dokument Epilepsie a dítě, to je vynikajúci 
materiál. Právě ho studuji. Jsem vděčná 
za to, že je tam psané aj o tématu školka. 
Jsme velmi vděční, že je niekto, kto nám 
v našej nejednoduchej rodinnej situácii 
chce pomoct.“

Paní Ch.

„Přeji vám všem ve Společnosti E hodně sil 
do další vaší užitečné práce v roce 2019. 
Myslím, že svojí činností pomáháte nejen 
pacientům s epilepsií, ale i lékařům, kteří 
o tyto pacienty pečují. Edukační materiály, 
které vydáváte, jsou kvalitní a dle mého 
soudu potřebné. Ušetří čas lékaři, a hlavně 
pacienti a jejich rodiče mají k dispozici 
objektivnější informace, než ty, které by zís-
kali jinak na internetu. Takže jen tak dále :-).“

MUDr. Petr Matek, Jablonec

Aranžérie

Zpětná vazba – Mediální dům Economia, 
galavečer TOP ženy roku
„Hezký den, Terezo, rád bych Vám poděko-
val za TOP ženy :-)
Vše bylo opět skvělé.“

Aleš Mohout

Zpětná vazba na slavnostní udílení ceny 
Diamantová liga kvality
„Pěkný den, Terez, chtěla bych Vám poděkovat 
za krásné kytičky. Vše vypadalo moc hezky.“

Edita Ligasová

Zpětná vazba na workshop v ČSOB
„Moc Vás zdravím po víkendu, paní Chva-
lová, workshop proběhl dle očekávání skvěle 
:-) Dodatečně Vám moc děkuji, i Marcelce 
a Majdě. Vytvořily jsme si krásné dekorace, 
workshop se líbil opravdu všem kolegům, a to 
i pánům :-) Ještě jednou děkuji za celkové zajiš-
tění, je radost s Vámi spolupracovat :-)“

Dana Roubíčková

Zpětná vazba na galavečer a udílení cen 
Společenské odpovědnosti – ceny SDGs
„Prostory Černínského paláce u příležitosti 
slavnostního předávání druhého ročníku 
Cen SDGs opět rozsvítily květiny z rukou 
dam ze sociální dílny Aranžérie. Velkou 
pochvalu od všech účastníků galavečera 
sklidily především barevné kombinace kvě-
tin ztvárňující 17 Cílů udržitelého rozvoje. 
Spolupráce s Aranžérií si velice vážíme!“

Julie Borovcová – Asociace 
společenské odpovědnosti

Ohlasy

Nesmírně nás těší pozitivní hodnocení naší činnosti, která 
nám přicházejí od lidí s epilepsií a dalších příznivců. 
Mnoho pro nás znamenají a dovolujeme si je citovat i vám:

Osvětový projekt  
Nebojte se epilepsie

„Dobrý den,
velmi děkuji za zprávu, prezentaci a hlavně 
přednášku. Poslala jsem o vás zprávu 
na náš odbor školství, tak snad projeví 
zájem i ostatní školky. My jsme prezentaci 
vyhodnotily jako velmi přínosnou, zajíma-
vou a hlavně autentickou. Děkujeme za vaši 
dobrovolnou osvětu. Vzhledem k narůstají-
címu počtu dětí s tímto onemocněním by se 
opravdu všechna školská zařízení měla zají-
mat o tuto problematiku. Přeji vám mnoho 
vděčných posluchačů a slečně úspěšné 
studium.“

Ředitelka MŠ Jablonec nad Nisou

„Vážení paní Skalníková,
Vám i Vašim dvěma kolegyním náleží 
srdečný dík nejen studentů speciální 
pedagogiky, ale také můj – za krásnou 
a inspirativní přednášku o epilepsii ve 
čtvrtek 13. 12. na PedF UK. Se srdečnými 
díky a s přáním příjemného prožití nad-
cházejících svátků...“

Pedagogická fakulta UK

Odborné sociální poradenství, 
konzultace pro lidi 
s epilepsií a jejich blízké

„Děkuji Vám mockrát za veškeré informace. 
Je to vůbec poprvé, kdy jsem se něco 
dozvěděla bez toho, abych obešla 10 růz-
ných institucí a míst, kde nikdo nic neví.“

Paní B.

„Dobrý den, paní Petro,
velice Vám děkuji za zprávu a zaslané kon-
takty. Určitě se na paní doktorku obrátím 
a budu se řídit Vašimi instrukcemi. Ještě 
jednou moc děkuji za Vaši ochotu a rychlou 
reakci.“

Paní B.

„Určitě se na vás zase obrátím, kdy-
bych potřebovala s něčím opět poradit. 
A opravdu mooooc díky.“

Paní P.

„Především Vám chci poděkovat za Váš čas 
a Vaši snahu. Moc Vám děkuju a nevylučuju, 
že se možná ještě někdy potkáme. Moc jste 
nám pomohla, děkuju za Vaši trpělivost, 
ochotu a čas, velmi si toho vážím.“

Paní S.

„Moc děkuji za informace, jste jediní, od kte-
rých jsem se dozvěděla to, co jsem potřebo-
vala, a i brožury mně hodně pomohly, nikdo 
jiný mi tolik informací neposkytl. Děkuji.“

Paní K.

Letní dětský integrovaný tábor 
pro děti s epilepsií

„Dobrý večer,
děkujeme za N., která byla nadšená tábo-
rem, celý den nezastavila pusu a vyprávěla 
nám spoustu zážitků. Také si zpětně pro-
hlíží fotografie a k některým přidává svůj 
komentář a líčení. Jsme rádi, že mohla jet. 
Už se těší na příští rok a my s ní. Doufáme, 
že bude možnost, aby se zúčastnila znovu. 
Ještě jednou děkujeme a přejeme hodně 
úspěšných dní všem, kteří se na tomto 
letošním táboře podíleli.“

T.

„Hezký den, paní Stehlíková :-)
N. se tábor dle všeho moc líbil. Mně také, 
co jsem stihla pojmout průběžně z fotek 
a deníku. Příští rok určitě zase pojede. 
Můžete si ho klidně rovnou zapsat :-)
Začátkem ledna se mám sama připo-
menout? Nerada bych to prošvihla. 
Pořádáte opravdu v Čechách unikátní 
integrovaný tábor, kde se dětem v pra-
vém slova smyslu věnujete naplno :-) 
Děkuji.“

Ivana V.
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Rozvaha Aktiva
Označ. Text ř. Brutto Korekce Netto Netto na 

počátku

A. Dlouhodobý majetek celkem 001 2 099 85 2 014 1 838

A.I. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 002 0 0 0 0

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 003 0 0 0 0

2. Software 004 0 0 0 0

3. Ocenitelná práva 005 0 0 0 0

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 006 0 0 0 0

5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 007 0 0 0 0

6. Nedokončený dlouhodobý nehmotného majetku 008 0 0 0 0

7. Poskytnuté zálohy  na dlouhodobý nehmotný majetek 009 0 0 0 0

A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 010 4 410 0 4 410 4 084

1. Pozemky 011 0 0 0 0

2. Umělecká díla a předměty 012 0 0 0 0

3. Stavby 013 4 002 0 4 002 4 002

4. Hmotné movité věci a jejich soubory 014 408 0 408 82

5. Pěstitelské celky trvalých porostů 015 0 0 0 0

6. Dospělá zvířata a jejich skupiny 016 0 0 0 0

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 017 0 0 0 0

8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 018 0 0 0 0

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 019 0 0 0 0

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 020 0 0 0 0

A.III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 021 -18 0 -18 -18

1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 022 0 0 0 0

2. Podíly - podstatný vliv 023 0 0 0 0

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 024 0 0 0 0

4. Zápůjčky organizačním složkám 025 0 0 0 0

5. Ostatní dlouhodobé půjčky 026 0 0 0 0

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 027 -18 0 -18 -18

A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 029 -2 293 85 -2 378 -2 228

1. nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 030 0 0 0 0

2. softwaru 031 0 0 0 0

3. ocenitelným právům 032 0 0 0 0

4. drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 033 0 0 0 0

5. ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 034 0 0 0 0

6. stavbám 035 -2 293 0 -2 293 -2 158

7. samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí 036 0 85 -85 -70

8. pěstitelským celkům trvalých porostů 037 0 0 0 0

9. základnímu stádu a tažným zvířatům 038 0 0 0 0

10. drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 039 0 0 0 0

11. ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 040 0 0 0 0

B. Krátkodobý majetek celkem 041 4 802 0 4 802 4 099

B.I. Zásoby celkem 042 0 0 0 0

Označ.

Rozvaha – aktiva

1. Materiál na skladě 043 0 0 0 0

2. Materiál na cestě 044 0 0 0 0

3. Nedokončená výroba 045 0 0 0 0

4. Polotovary vlastní výroby 046 0 0 0 0

5. Výrobky 047 0 0 0 0

6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 048 0 0 0 0

7. Zboží na skladě a v prodejnách 049 0 0 0 0

8. Zboží na cestě 050 0 0 0 0

9. Poskytnuté zálohy na zásoby 051 0 0 0 0

B.II. Pohledávky celkem 052 131 0 131 290

1. Odběratelé 053 130 0 130 289

2. Směnky k inkasu 054 0 0 0 0

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 055 0 0 0 0

4. Poskytnuté provozní zálohy 056 0 0 0 1

5. Ostatní pohledávky 057 0 0 0 0

6. Pohledávky za zaměstnanci 058 0 0 0 0

7. Pohledávky za instit. soc. zabezp. a zdrav. poj. 059 0 0 0 0

8. Daň z příjmu 060 0 0 0 0

9. Ostatní přímé daně 061 0 0 0 0

10. Daň z přidané hodnoty 062 0 0 0 0

11. Ostatní daně a poplatky 063 1 0 1 0

12. Nároky na dotace a ost. zúčt. se státním rozpočtem 064 0 0 0 0

13. Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. sam. celků 065 0 0 0 0

14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti 066 0 0 0 0

15. Pohledávky z pevných termínových operací a opcí 067 0 0 0 0

16. Pohledávky z emitovaných dluhopisů 068 0 0 0 0

17. Jiné pohledávky 069 0 0 0 0

18. Dohadné účty aktivní 070 0 0 0 0

19. Opravná položka k pohledávkám 071 0 0 0 0

B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem 072 4 644 0 4 644 3 749

1. Peněžní prostředky v pokladně 073 83 0 83 95

2. Ceniny 074 0 0 0 0

3. Peněžní prostředky na účtech 075 4 561 0 4 561 3 654

4. Majetkové cenné papíry 076 0 0 0 0

5. Dlužné cenné papíry 077 0 0 0 0

6. Ostatní cenné papíry 078 0 0 0 0

7. Peníze na cestě 080 0 0 0 0

B.IV. Jiná aktiva celkem 081 27 0 27 60

1. Náklady příštích období 082 27 0 27 10

2. Příjmy příštích období 083 0 0 0 50

 AKTIVA CELKEM                                  ř. 1 + 41 085 6 901 85 6 816 5 937

Text ř. Brutto Korekce Netto Netto na 
počátku

Označ.

Rozvaha – aktiva
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Rozvaha Aktiva
Označ. Text ř. Netto Netto na 

počátku

A. Vlastní zdroje celkem 86 5 821 4 758
A.I. Jmění celkem 87 5 125 5 030

1. Vlastní jmění 88 4 967 4 967
2. Fondy 89 158 63
3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků 90 0 0

A.II. Výsledek hospodaření celkem 91 696 -272
1. Účet hospodářského výsledku 92 970 0
2. Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení 93 0 -272
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 94 -274 0
B. Cizí zdroje 95 995 1 179

B.I. Rezervy celkem 96 0 0
1. Rezervy 97 0 0

B.II. Dlouhodobé závazky celkem 98 0 0
1. Dlouhodobé úvěry 99 0 0
2. Emitované dluhopisy ## 0 0
3. Závazky z pronájmu ## 0 0
4. Dlouhodobé přijaté zálohy ## 0 0
5. Dlouhodobé směnky k úhradě ## 0 0
6. Dohadné účty pasivní ## 0 0
7. Ostatní dlouhodobé závazky ## 0 0

B.III. Krátkodobé závazky celkem ## 607 702
1. Dodavatelé ## 43 54
2. Směnky k úhradě ## 0 0
3. Přijaté zálohy ## 0 0
4. Ostatní závazky ## 0 0
5. Zaměstnanci ## 0 0
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům ## 156 211
7. Závazky k inst. soc. zabezpečení a zdrav. poj. ## 86 103
8. Daň z příjmu ## 154 80
9. Ostatní přímé daně ## 26 32

10. Daň z přidané hodnoty ## 48 42
11. Ostatní daně a poplatky ## 0 0
12. Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu ## 41 42
13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územ. samosp. celků ## 39 138
14. Závazky z upsaných nesplacených cenných pap. a vkladů ## 0 0
15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti ## 0 0
16. Závazky z pevných termínových operací a opcí ## 0 0
17. Jiné závazky ## 14 0
18. Krátkodobé úvěry ## 0 0
19. Eskontní úvěry ## 0 0
20. Emitované krátkodobé dluhopisy ## 0 0
21. Vlastní dluhopisy ## 0 0
22. Dohadné účty pasivní ## 0 0
23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci ## 0 0

B.IV. Jiná pasiva celkem ## 388 477
1. Výdaje příštích období ## 0 2
2. Výnosy příštích období ## 388 475

PASIVA CELKEM ## 6 816 5 937

Rozvaha – pasiva
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Rozvaha Aktiva
Označ. Text ř. Hlavní činnost Hospodářská činnost Jiná činnost

A. Náklady 1 5 376 1 404 0
I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 2 1 074 1 084 0
1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovatelných 

dodávek
3 292 1 006 0

2. Prodané zboží 4 0 0 0
3. Opravy a udržování 5 22 0 0
4. Cestovné 6 3 0 0
5. Náklady na reprezentaci 7 0 7 0
6. Ostatní služby 8 757 71 0
II. Změny stavu  zásob vlastní činnosti a aktivace 9 0 0 0
7. Změna stavu  zásob vlastní činnosti 10 0 0 0
8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb 11 0 0 0
9. Aktivace dlouhodobého majetku 12 0 0 0

III. Osobní náklady 13 3 870 286 0
10. Mzdové náklady 14 3 072 230 0
11. Zákonné sociální pojištění 15 798 56 0
12. Ostatní sociální pojištění 16 0 0 0
13. Zákonné sociální náklady 17 0 0 0
14. Ostatní sociální náklady 18 0 0 0
IV. Daně a poplatky 19 5 0 0

15. Daně a poplatky 20 5 0 0
V. Ostatní náklady 21 64 0 0

16. Smluvní pokuty a úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 22 0 0 0
17. Odpis nedobytné pohledávky 23 0 0 0
18. Nákladové úroky 24 0 0 0
19. Kursové ztráty 25 0 0 0
20. Dary 26 0 0 0
21. Manka a škody 27 0 0 0
22. Jiné ostatní náklady 28 64 0 0
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba ra použití ezerv a 

opravných položek
29 144 34 0

23. Odpisy dlouhodobého majetku 30 135 34 0
24. Prodaný dlouhodobý majetek 31 9 0 0
25. Prodané cenné papíry a vklady 32 0 0 0
26. Prodaný materiál 33 0 0 0
27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek 34 0 0 0
VII. Poskytnuté příspěvky 35 0 0 0
28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi 

org. složkami
36 0 0 0

VIII. Daň z příjmů 37 219 0 0
29. Daň z příjmů 38 219 0 0

Náklady celkem 39 5 376 1 404 0
B. Výnosy 40 4 909 2 839 0
I. Provozní dotace 41 4 122 0 0
1. Provozní dotace 42 4 122 0 0
II. Přijaté příspěvky 43 739 0 0
2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 44 0 0 0
3. Přijaté příspěvky (dary) 45 720 0 0
4. Přijaté členské příspěvky 46 19 0 0

III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 47 28 2 839 0
Tržby za vlastní výkony a za zboží 48 28 2 839 0

IV. Ostatní výnosy 49 3 0 0
5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 50 0 0 0
6. Platby za odepsané pohledávky 51 0 0 0
7. Výnosové úroky 52 0 0 0
8. Kursové zisky 53 0 0 0

Označ.

9. Zúčtování fondů 54 0 0 0
10. Jiné ostatní výnosy 55 3 0 0

V. Tržby z prodeje majetku 56 17 0 0
11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku
57 17 0 0

12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 58 0 0 0
13. Tržby z prodeje materiálu 59 0 0 0
14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 60 0 0 0
15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 61 0 0 0

Výnosy celkem 62 4 909 2 839 0
C. Hospodářský výsledek před zdaněním 63 -248 1 445 0
D. Hospodářský výsledek po zdanění 64 -467 1 445 0

Text ř. Hlavní činnost Hospodářská činnost Jiná činnostOznač.

Fyzické osoby Kč
Drobní dárci 19 567
Drobní dárci - Darujme.cz 5 880
Tomáš Zavřel 12 250
Lucie Šarešová - Inspirals 2 100
Petra Moravečková 10 000
Petr Boček 4 444
Michael Stuchlík 5 184
Nelly Saffinová 2 000
Michal Račok 11 000
Celkem 72 425

Právnické osoby Kč
GSK 30 000
Život dětem 48 500
Krátký potlesk 28 100
Nadace AVAST 35 000
KB Nadace Jistota 105 500
Nadace J&T 130 000
Nadace Umění ke zdraví 3 000
Eucon 84 000
UCB s. r. o. 52 000
Kamenictví Jež 50 000
Československá obchodní banka 54 641
Constyl 40 000
Walter Graphtek CZ  10 000
Purple Foundation 31 868
Celkem 702 609

Členské příspěvky Kč
Členské příspěvky 18 380
Celkem 18 380

Dotace Kč
Úřad vlády 473 043
Ministerstvo práce a sociálních věcí 290 314
Ministerstvo kultury 70 000
Ministerstvo zdravotnictví 34 809
Hl. město Praha 142 202
MČ Praha 12 OSV 40 000
MČ Praha 12 odbor OŽP 22 000
MČ Praha 12 odbor OŠK/KUL 16 000
MČ Praha 11 10 000
MČ Praha 10 20 000
MČ Praha 4 10 000
Magistrát města Ostrava 12 000
Magistrát města Brna 11 000
Celkem 1 151 368

ESF dotace Kč
Ministerstvo práce a sociálních věcí 730 815
Magistrát Hlavního města Prahy 2 185 103
Celkem 2 915 918
Příjem z reklam Kč
CARDION 40 000
Celkem 40 000

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty

Přijaté dary Dotace
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Poděkování
Mnohokrát děkujeme Vám všem, kdo jste Společnost E v roce 2018 aktivně podpořili – jed-
notlivcům, státním institucím, nadacím a firmám. Naši milí sponzoři, vážení spolupracovníci 
z řad lékařů a odborných poradců, partneři, klienti i další zájemci o problematiku onemoc-
nění epilepsie, děkujeme Vám všem za veškerou Vaši hmotnou, odbornou i emoční pomoc 
a podporu. Vaší pomoci si velice vážíme. Díky Vám jsme mohli pokračovat v pomoci lidem 
s epilepsií i jejich blízkým a nadále zvyšovat obecné povědomí o epilepsii. 

Těšíme se na další spolupráci.
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Společnost E
Czech Epilepsy Association, z. s.

Statut organizace: Zapsaný spolek
Statutární zástupce: Bc. Alena Červenková

Adresa: Liškova 959/3
142 00 Praha 4

Tel.: 241 722 136
info@spolecnost-e.cz
www.spolecnost-e.cz

IČO: 00552534, DIČ: CZ 00552534
Bankovní spojení: 1922992389/0800


