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Zpráva o činnosti: rok 2018

Informační odpoledne-klubová setkání

Klub Brno
➢Domácí posilovací techniky, indikace lázeňské léčby.

Klub Hradec Králové
➢Domácí posilovací techniky, indikace lázeňské léčby.

➢Smích, jak ho neznáte, smíchová cvičení a jógová dýchání.

Klub Olomouc
➢Relaps a současné léčebné možnosti. Ledviny a myelom.

➢Domácí posilovací techniky, indikace lázeňské léčby.



Zpráva o činnosti: rok 2018

Informační odpoledne-klubová setkání

Klub Plzeň
➢Jak vítězíme nad myelomem?

➢Domácí posilovací techniky, indikace lázeňské léčby.

Klub Praha
➢Jak vítězíme nad myelomem?

➢Domácí posilovací techniky, indikace lázeňské léčby.



Zpráva o činnosti: rok 2018 

vzdělávací semináře

Život s mnohočetným myelomem
➢Životní styl při diagnóze mnohočetný myelom.

➢Cesta nových léků k pacientům s mnohočetným myelomem.

➢Sociální problematika. Nutriční terapie aneb mýty o výživě.

XIII. Vzdělávací seminář pro nemocné a jejich rodinu
➢Úvod do problematiky aneb problémy úvodem.

➢Lékař, váš průvodce léčbou aneb návod na použití lékaře.

➢Životní styl v životě pacienta s myelomem.

➢Je možné oddálit návrat nemoci?

➢Jak žít s myelomem aneb co ještě můžeme přidat?

➢Vliv lázeňské léčby na léčbu myelomu.

➢Jak se nám změnil život – rodinní příslušníci.



Zpráva o činnosti: rok 2018

Bulletin – klubový časopis

Témata: Bull č. 1/2019, ročník XI.
➢Životní příběh; léčebná centra jak je neznáte – Centrum Plzeň.

➢Průběh Info odpolední v Hradci Králové, Brně a v Praze.

➢Národní den myelomu, záznam panelové diskuse s odborníky rok 2018, II. část.

Témata: Bull č. 2/2019, ročník XI.
➢Životní příběh; deník lázeňské povalečky.

➢Průběh Info odpolední v Olomouci, Hradci Králové, Plzni a v Brně.

➢Vzdělávací seminář Život s mnohočetným myelomem.

Témata: Bull č. 3/2019, ročník XI.
➢Chci závodit a nemoc mi v tom nezabrání.

➢Průběh Info odpolední v Olomouci, Plzni, Praze a v Hradci Králové.

➢Záznam panelové diskuse s odborníky – seminář Seč 2018.



Zpráva o činnosti: rok 2018
Další významné aktivity

Únor Den vzácných onemocnění.

Březen Mezinárodní měsíc myelomu – Spolu pro myelom (reportáž 

v hlavních zprávách ČT24; jiná media: Náročná cesta k 

úspěšné léčbě.

XXIV. Pařízkovy dny, diskuse se zástupci pomáhajících 

profesí.

Spolupráce při organizaci charitativního bazaru pro pacienty 

s MM – Pošli to dál.

Národní den myelomu – tisková konference: Bojovníci proti 

myelomu.

Duben XVII. Národní workshop MM s mezinárodní účastí.

Aktivity pracovní skupiny pro inovace, MZ ČR, první setkání.

Konference: Zdravotní právo. 

NGO Market, Forum Karlín.



Zpráva o činnosti: rok 2018

Další významné aktivity
Květen Aktivní účast: 4. pacientský den v Olomouci: téma - Hlas 

onkologických pacientů je slyšet a myelom zní mezi nimi.

Srpen APO Letní škola IV. Téma: Zapojení pacientských organizací, 

odborných společností a veřejnosti do procesu hodnocení 

zdravotnických technologií (HTA).

Září Aktivní účast na vzdělávacím semináři Škola myelómu pro 

pacienty na Slovensku, Liptovský Ján.

Říjen Čtvrtletní setkání zástupců MZ ČR s pacientskými 

organizacemi, MZ ČR.

Konference „Udržitelnost financování léčebné péče, nároky 

pacienta vs. prostředky veřejného zdravotního pojištění“.

Listopad Pracovní skupina pro inovativní léčbu při MZ ČR - třetí setkání. 

Interaktivním semináři pro pacientské organizace, téma: 

„Jak být lépe slyšen“.



Zpráva o hospodaření: rok 2018

Náklady na jednotlivé činnosti spolku částka

Spotřeba materiálu (kancelářské potřeby, poštovné) 11 181,00 Kč

Náklady na cestovné 13 359,00 Kč

Telefonní poplatky, IT, spoje 12 281,91 Kč

Rehabilitace a cvičení pro pacienty 13 300,00 Kč

Vzdělávací semináře a klubová setkání 266 204,00 Kč

Klubový časopis, grafika, edu materiály 124 715,00 Kč

Bankovní poplatky 2 193,00 Kč

Ostatní služby 649,00 Kč

Dary poskytnuté 289 000,00 Kč

CELKEM 832 332,91 Kč



Zpráva o hospodaření: rok 2018

Získané dary včetně členských příspěvků Částka

Přijaté dary – společnosti 595 000,00 Kč

Přijaté dary – individuální dárci 38 900,00 Kč

Členské příspěvky 27 550,00 Kč

Nefinanční dar 99 450,00 Kč

Jiné ostatní výnosy - přeplatky 0 Kč

CELKEM 760 900,00 Kč

Aktiva celkem 1 015 535,39 Kč

Pasiva celkem 1 086 968,30 Kč

Hospodářský výsledek celkem - 71 432,91 Kč



Zpráva kontrolní komise

za rok 2018

Údaje k hospodaření za rok 2019

Počáteční stav aktiv k 1. 1. 2018 841 785,30 Kč

Výnosy za rok 2018 760 900,00 Kč

Náklady za rok 2018 832 332,91 Kč

Výsledek hospodaření za rok 2018 - 71 432,91 Kč

Aktiva celkem ke dni 31. 12. 2018 1 015 535,39 Kč


