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Zpráva o činnosti: rok 2020

Bulletin – klubový časopis

Témata: Bull č. 1/2020, ročník XII.
➢Doporučení lékařů k nově vzniklé pandemii.

➢Příběh paní Heleny: Byla jsem v lázních.

➢Info o podzimních setkáních Klubu.

Témata: Bull č. 2/2020, ročník XII.
➢Zkušenosti pacientů z pandemií

➢Příběh paní Ireny: Moje mysl se pohybovala na hranici reality …

➢Doporučení pro nově diagnostikované pacienty

Témata: Bull č. 3/2020, ročník XII.
➢Jak pomáhají dobré vztahy

➢Příběh pana Honzy: Když nemůžeš, tak přidej víc …

➢Webináře s PhDr. Martinem Pospíchalem



Zpráva o činnosti: rok 2020 

webové semináře

20. říjen 2020
➢Síla vztahů a jejich možný vliv na naše zdraví

PhDr. Ing. Martin Pospíchal

2. listopad 2020
➢Zvládání pocitů nejistoty v současné pandemické situaci

PhDr. Ing. Martin Pospíchal

3. listopad 2020
➢Sociální problematika ve světle nepříznivé epidemiologické situace

Mgr. Šárka Slavíková



Zpráva o činnosti: rok 2020 

dotazníková šetření

Dostupnost onkologické léčby pacientům v době 

pandemie Covid-19
➢celkem vyplnilo 63 pacientů, spolupráce s HOP

➢výsledky byly velmi pozitivní, dle oslovených respondentů nedošlo 

k závažnějším omezením péče a míra psychického diskomfortu byla 

minimální

Naděje, vděčnost a sebesoucitu ve vztahu k prožívanému 

stresu u pacientů s MM
➢celkem vyplnilo 74 pacientů, diplomová práce FF MU, 

➢práce byla úspěšně obhájena 24. června 2021, výsledky budou 

publikovány v Klinické onkologii



Zpráva o činnosti: rok 2020 

spolupráce s partnery

CMG informační a poradenský servis: Covid -19

info brožura: Mnohočetný myelom – Stručný průvodce 

pacienta

HOP dotazníkové šetření: změny s Covid-19

Národní onkologický program

sociální problematika: MPSV

ČAVO Den vzácných: „Vzácní – Ukaž, že jsi s námi!“

pracovní skupina pro inovace

Zákon č 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění

APO on-line podpora – vzdělávací aktivity

hlavní sledovaný směr: telemedicína a nově vznikající 

zákon o e-Health



Zpráva o činnosti: rok 2020

spolupráce s partnery

MZ ČR oddělení práv pacientů

člen - pracovní skupina pro inovace

člen - pracovní skupina pro e-Health

člen nově vznikající platformy: HUB pro pacienty

NAPO vyjádření oficiální podpory předsedou spolku

podpora aktivit k zákonu č 48/1997 a zákon o e-Health

IMF Národní den myelomu – pouze on-line

„Myelom nemá hranice“



Zpráva o hospodaření: rok 2020

Náklady na jednotlivé činnosti spolku částka

Spotřeba materiálu (kancelářské potřeby) 7 154,40 Kč

Náklady na cestovné 1 982,00 Kč

Telefonní poplatky, poštovné 24 235,10 Kč

Právní, daňové a účetní služby 79 550,00 Kč

Vzdělávací semináře, setkání 3 125,00 Kč

Klubový časopis, webová grafika, edu materiály 221 227,70 Kč

Bankovní poplatky 3 570,00 Kč

Ostatní služby, RHB, cvičení 3 200,00 Kč

Dary poskytnuté 339 000,00 Kč

CELKEM 683 044,20 Kč



Zpráva o hospodaření: rok 2020

Získané dary včetně členských příspěvků Částka

Přijaté dary – společnosti 513 700,00 Kč

Přijaté dary – individuální dárci 75 300,00 Kč

Členské příspěvky 29 209,00 Kč

Nefinanční dar 62 900,00 Kč

Jiné ostatní výnosy - přeplatky 5,08 Kč

CELKEM 681 113,00 Kč

Aktiva celkem 933 222,96 Kč

Pasiva celkem 935 153,21 Kč

Hospodářský výsledek celkem - 1 930,25 Kč



Zpráva kontrolní komise

za rok 2020

Údaje k hospodaření za rok 2017

Počáteční stav aktivit k 1. 1. 2020 1 022 938,91 Kč

Výnosy za rok 2020 681 113,95 Kč

Náklady za rok 2020 683 044,20 Kč

Výsledek hospodaření za rok 2020 - 1 930,25 Kč

Aktiva celkem ke dni 31. 12. 2020 936 182,66 Kč


