Výroční zpráva Společnosti Parkinson, z. s.
za rok 2017

Dne 3. 12. 2017 byla udělena Zdislavě Freund Cena ministra zdravotnictví za rok 2017
ve Španělském sále Pražského Hradu za přínos pro pacienty s chronickými nemocemi.
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1. Obecné informace o organizaci

Společnost Parkinson, z. s. (dále i „SP“), je sdružením nevládním, nezávislým, neziskovým a
nepolitikým. Sdružuje ve svýih řadáih paiienty s Parkinsonovou nemoií, jejiih rodinné
příslušníky, blízké, ale i lékaře, rehabilitační praiovníky a další osoby, které se o tuto
diagnózu zajímají. Je právniikou osobou. Působí v České republiie.
Vymezuje se jako paiientská organizaie.

Adresa sídla

Volyňská 933/20, 100 00 Praha 10

IČ

60458887

Registrovaná je pod číslem značky

L 6265 u Městského soudu v Praze

Bankovní spojení

MONETA Money Bank
1766806504/0600

Základním posláním SP je činnost ve prospěih zlepšení společenského postavení a kvality života
paiientů s Parkinsonovou nemoií a jejiih blízkýih. Spolek pomáhá zaihovat soiiální a společenské
kontakty především svou činnost v lokálníih klubeih. Věnuje se osvětové a publikační činnost.
Spolupraiuje s odborníky (lékaři, neurology, psyihology, fyzioterapeuty, právníky). Zastupuje zájmy
nemoinýih Parkinsonovou nemoií a jedná jejiih jménem s orgány státní a místní správy.

Hlavní činnost spolkku
1. organizuje rekondiční pobyty s odborným programem
2. vydává vlastní časopis Parkinson
3. organizuje tematiká setkání paiientů a jejiih rodin
4. provozuje poradenské ientrum Parkinsonovy nemoii
5. pořádá odborné přednášky lékařů a dalšíih zdravotniikýih praiovníků
6. aktvně působí v nevládníih organizaiíih usilujíiíih o zlepšení postavení paiientů
7. hledá iesty, jak zajistt paiientům s Parkinsonovou nemoií lepší péči ze strany
státníih insttuií
8. provozuje vlastní webové stránky
9. provozuje internetové fórum a ihat
10. zakládá Parkinson kluby (dále jen „PK“) po ielém území České republiky a koordinuje
v niih doiházjová ivičení
11. pořádá benefční akie a jiné prezentaie pro zvýšení osvěty mezi veřejnost
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Z historie
Společnost Parkinson, z. s. byla založena roku 1994 jako humanitární a nezisková organizaie
s ielostátní působnost. Postupně zakládá kluby ve městeih, kde podporuje jako hlavní
činnost doiházková ivičení.
Od roku 1997 vydává vlastní časopis Parkinson, začíná organizovat rekondiční pobyty,
vstupuje do E DA - Evropské asoiiaie pro PN.
V roie 2014 otevírá oradenké centrkum.
V roie 2015 zahajuje projekt značka ARKINSON standard - proškolení personálu soiiálníih
služeb v péči o paiienta s PN - a spolupraiuje s krajskými soiiálními odbory na vytvoření sítě
takovýihto zařízení.
Hlavními tradičními projekty organizaie jsou doiházková ivičení v klubeih a rekondiční
pobyty, podpořené dotaií MZČR a vydávání časopisku arkinson a provoz kanieláře
Společnost podpořený dotaií Úřadu vlády. Ta zahrnuje i náklady na naše členství v
EPDA(Evropská asoiiaie pro Parkinsonovu nemoi), podporu orgnizaie největší
ielospolečenské akie organizaie - Výstup na horu Říp, a šíření edukačního projektu značka
PARKINSON standard.
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2. Strkuktkura organizace
Nejvyšším orgánem Společnost Parkinson, z..s. je valná hromada konaná dvakrát ročně.
Nejvyšším výkonným orgánem je výbor volený valnou hromadou na 3leté volební obobí.
Pro volební období 2017 - 2020 byl na valné hromadě konané 27. 5. 2017 v Kroměříži zvolen
výbor, který je zároveň statutárním orgánem SP. Za Společnost Parkinson, z. s. podepisuje
předsedkyně a dva místopředsedové, a to každý samostatně.
Zdislavava Frekund, předsedkyně
Valer Mičkunda, místopředseda
Ing. Zdeněk Škula, místopředseda
Anežka Matochová, členka výborku
Jaromír Špaček, člen výborku

Na valné hromadě 25. 11. 2017 byla zvolena nová kontrolní komise ve složení:
Jitka Uhlíková - předsedkyně komise
Čestmít Čermák - člen
Rkudolf Ohanka - člen
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Společnost Parkinson, z. s. zřizuje Parkinson kluby, které jsou buď přímými organizačními
jednotkami SP nebo pobočnými spolky. Společnost Parkinson, z. s. evidovala k 31. 12. 2017
613 členů v 18 klubeih - z toho 17 organizačníih jednoteko organizaie a jeden pobočný
spolek - Parkinson klub Brno, Společnost Parkinson, z. s.

Kontakty na předsedy arkinson klkubů, Společnost arkisnon, z. s.
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3. rojekty
Rehabilitační cvičení pro osoby s arkinsonovoku nemocí
Doiházkové ivičení je v klubeih praktiky nejdůležitější aktvitou. Ale také nejnáročnější na
organizaii jak pro vedení klubu, tak pro vedení organizaie. Náklady na pronájmy těloivičen
a mzdy ivičitelek hradíme z dotaie MZČR a regionálníih dotaií.
Pod názvem Rehabilitaie jako součást léčby budeme jednat s nemoiniiemi, aby na svýih
rehabilitačníih odděleníih zavedly skupinová ivičení pro paiienty s PN. Abyihom byli v
jednání s nemoiniiemi podpořeni odborným posudkem, oslovili jsme EXPY sekii
Neurologiiké společnost a máme k dispoziii její kladné vyjádření.

Rekondiční pobyty pro osoby s arkinsonovoku nemocí
V roie 2017 se uskutečnilo se šest rekondičníih pobytů - Kostelec ku Zlína, Hotel Grádl,
Soběšice, Horní Bečva, Střelské Hoštce a Lkuhačovice.
Zúčastnilo se jiih ielkem 125 osob, z toho 82 nemoinýih , na které byla čerpána dotaie
MZČR.
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Časopis arkinson:
V roie 2017 byly vydány tři čísla časopisu Parkinson - 51, 52 a 53. Náklad časopisu se pohybuje mezi
1 000 a 1 300 ks a má 48 stran.

Cena jednoho časopisu i distribuií se pohybuje okolo 40 Kč. Jeho výroba je už tři roky plně
hrazena z dotaie Úřadu vlády. Obsah tvoří stálé rubriky, je snaha dávat io největší prostor
činnost klubů a uplatňovat obrázky z akií. Odborné články se snaží odpovídat na aktuální
neurologiiká témata a je nutné poděkovat zvláště našemu garantovi doi. MUDr. Vališovi a
MUDr. Maihovi za obětavou spolupráii.

Značka ARKINSON standard
hledá možnost jak změnit systém péče o nemoiné s PN tak, aby pomohl paiientům obeině.
Má informovat personál pečovatelskýih zařízení, ale má působit i jako mediální nosič této
informaie. Oslovili jsme krajské soiiální odbory, z niihž ten Plzeňský zareagoval velmi vtříině
a brzy bylo dosaženo dohody. Soiiální odbor Plzeňského kraje vytpoval čtyři zařízení, kde
jsme měli možnost provést odbornou přednášku pro personál a následnou besedu.
Nutno zdůraznit, že provést čtyři odborné přednášky se ujal MUDr. Vojtěih Maih z
Neurologie FN Plzeň, a to s velmi dobrým ohlasem.
A která zařízení tedy získala osvědčení o získání značky PARKINSON standard?
Domov pro osoby se zdrav. postžením H. B., U Vrbky 486, 33012 Horní Bříza - 10. 4. 2017
Domov Klidného stáří v Žinkoveih, Žinkovy 89, 33554 Žinkovy - 19. 4. 2017
Centrum SS Domažliie, Baldovská 583, 34401 Domažliie - 29. 5. 2017
Centrum SS Taihov, Ameriiká 242, 34701 Taihov - 9. 10. 2017
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E DA
Ve dneih 15. a 16. listopadu se setkání členskýih organizaií EPDA v Londýně zúčastnila Ivona
Čudová. Vedení organizaie ji vybavilo projevem, který tam přednesla. Projev informoval o
našiih aktvitáih Rehabilitaie jako součást léčby a snahu zřídit speiializovaná pobytová
zařízení prostou obměnou paiientů ve vybranýih zařízeníih bez nutnost vynaložit další
fnanční prostředky.
Účast na kongresu EPDA je hrazena z dotaie Úřadu vlády.

10. výstkup na horku Říp
Světový den Parkinsonovy nemoii připadajíií na 11. dubna slaví Společnost Parkinson, z. s.
již tradičně výstupem na horu Říp.
Touto ielospolečenskou akií jsme se tak připojili ke kampani EPDA - #UniteforParkinsons#.
Je to u nás největší akie tohoto druhu, navštví ji kolem 150 paiientů a jejiih blízkýih.

Velké množství akií - sportovníih, osvětovýih a přednáškovýih - je organizováno v klubeih,
ať už místního nebo ielospolečenského významu.

Výroční zpráva
Společnost arkinson, z. s.
za rok 2017
4. Hospodaření organizace

Výpis hlavních položek hospodaření S za rok 2017
Dotace ze státního rozpočtku :
Ministerstvo zdravotniitví ČR
Úřad vlády ČR
Úřad práie ČR
Celkem
Regionální dotace :
Město Poděbrady
Město ÚL
Město Pardubiie
Město HK
Město Nový Jičín
Kraj Plzeň
Město Krnov
Město Litomyšl
Kraj HK
Kraj Pardubiie
Město Žďár na S.
Obei Braňany
Město Most
JČ kraj
Zlínský kraj
Město Zlín
Město UH
Celkem

Rehabilitační ivičení paiientů s
PN
Rekondiční pobyty
Org.servis, časopis, Říp, EPDA
Mzdové náklady
4 000
30 000
9 500
86 000
10 000
28 723
8 000
5 000
10 000
6 000
4 000
5 000
20 000
26 676
54 846
11 900
10 000
329 645

236 000
144 846
331 356
162 298
874 500

Dary nad 1 000 Kč
EOP
Kartal
Chládek Tintěra
Linde Č. Krumlov
Uhlíková
ZLT Krnov
Grunděl Krnov
Siempelkamp
Kymlová
DESITIN
Ing. Nedoma
UCB
Medtronii
Therap Tilia
MUDr. Johnová
Rolniiká a.s.
Nadaie Martna Romana
GSK
Drobní dárii
Celkem

Členské příspěvky:
Tržby z prodeje služeb
Fakturaie služeb
Ostatné výnosy

říjmy celkem

6 000
5 000
10 000
15 000
2 000
10 000
3 000
20 000
1 200
20 000
10 000
60 000
10 000
10 000
5 000
3 000
50 000
13 000
19 770
272 970
136 200
617 203
17 200
2 519

2 250 237

Náklady
Mzdy DPP
Mzdové náklady
Odvody:
Cestovné:
Materiál:
Nájemné kanielář:
Nájemné kluby:
Cvičení:
Energie:
Telefon:
Poštovné:
Opravy:
Časopis:
Říp:
Účetniitví:
IT služby
Odpisy majetku:
Ostaní služby
Ostatní náklady:
Náklady pobyty a další akie:
Občerstvení :
Poskytnutá dotaie PK Brno
Poskytnuté příspěvky
Bankovní poplatky:
Náklady celkem :
HV

201 900
132 912
42 741
50 360
88 390
74 159
155 975
138 356
7 258
20 165
11 902
6 238
135 556
27 044
50 419
37 609
75 000
96 552
3 198
873 107
14 220
22 874
35 116
8 574
2 309 625
-59 388

5. oděkování
Paiientská organizaie vyjadřuje upřímné poděkování všem, kdo podporují její aktvity ve
prospěih nevyléčitelně nemoinýih.
Největší podporu zaznamenáváme od Úřadu vlády a Ministerstva zdravotniitví.
Poděkování patří úřadům krajů a obií, které poskytují dotaie Parkinson klubům na regionální
úrovni.
Již tradiční podpora frmy UCB dala vzniknout publikaii o domáií péči o paiienta PN.
Děkujem dalším dáriům z řad frem, ale i soukromýih osob, jejiih podpora nám umožňuje
dofnaniovat dotaie insttuií.
Na tomto místě je nutné poděkovat všem paiientům a jejiih blízkým, kteří se podílejí na
organizování aktvit organizaie. Jsou to především předsedové v klubeih po ielé republiie,
kteří ač sami nemoiní, věnují svůj čas a síly práii pro druhé.
Zpraiovala Zdislava Freund, předsedkyně
21. 5. 2018

