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ÚVOD

Achilleus, z. s., sdružuje rodiče dětí narozených s vrozenou vývojovou vadou PEC (Pes equinovarus 
congenitus)  a stejně postižené dospělé. Jeho cílem je pomoc a podpora rodin dětí s PEC, propagace 
Ponsetiho léčebné metody s důrazem na její účinnost, prosazování zkvalitňování komplexní zdravotní 
péče o děti s PEC nebo jinou vrozenou pohybovou vadou. Vytváří také prostor pro komunikaci mezi 
rodiči, například prostřednictvím celorepublikových srazů nebo facebookové skupiny Pes 
Equinovarus Czech Republic, a rozvíjí spolupráci a dialog mezi rodiči, odbornou i laickou veřejností.

Za 8 let naší existence jsme dokázali mnoho věcí. Vytvořili jsme komunitu, která si navzájem 
pomáhala v době, kdy byl internet i samotná léčba PEC – Ponsetiho metoda v České republice ještě 
v plenkách. Byli jsme první, kdo na internetu zveřejnil informace o nejčastější ortopedické vadě PEC. 
Do té doby byli rodiče odkázáni pouze na informace od lékařů a odbornou literaturu. Postupem 
času, i díky rozmachu internetu a sociálních sítí, jsme získali do našich řad další aktivní rodiče, kteří 
chtějí pomáhat. V posledních dvou letech jsme proto zaznamenali další skvělé úspěchy. Zprovoznili 
jsme půjčovnu dlah. Uspořádali jsme první celorepublikový sraz rodičů dětí a přátel PEC. Vydali jsme 
informační leták a brožuru o této vadě. Vytvořili jsme skupinu na Facebooku, která ke konci roku 
2016 čítala téměř 400 členů a nadále roste. Rodiče i dospělí s PEC zde sdílí své starosti, úspěchy, 
navzájem si vyměňují zkušenosti i informace a navazují přátelství.

Věříme, že činnost spolku se bude v následujících letech dále rozvíjet a cíle, které jsme si uložili, se 
nám třeba i s vaším přispěním podaří zrealizovat.

Za spolek Achilleus, 

Stanislava Bašatová
předsedkyně
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ZÁKLADNÍ FAKTA A CÍLE

SÍDLO SPOLKU:

Achilleus z.s.
Důl Jan 838 
273 06 Libušín

IČO: 26563525
Číslo účtu: 2200571587/2010
Tel.: 724 203 083
E-mail: obcanske.sdruzeni@achilleus.cz

Ke dni 31. 12. 2016 evidoval spolek Achilleus  celkem 59 členů, z toho 3 čestné členy.

STATUTÁRNÍ ORGÁN:

Předseda spolku:   Stanislava Bašatová

HLAVNÍ CÍLE:

- sdružení a podpora rodin s dítětem postiženým diagnózou PEC nebo jinou vrozenou pohybovou 
vadou

- prosazování zkvalitňování zdravotní péče o děti s diagnózou PEC nebo jinou vrozenou pohybovou 
vadou s využitím nejnovějších poznatků a nejefektivnějších diagnostických a léčebných postupů

- zvyšování všeobecné informovanosti o diagnóze PEC nebo jiných vrozených vad
- rozvoj všestranné spolupráce a partnerské komunikace mezi rodiči, odbornou a laickou veřejností

4

mailto:obcanske.sdruzeni@achilleus.cz


ZPRÁVA O ČINNOSTI

V roce 2016 dosáhl spolek mnoha úspěchů. Dokončili jsme několik projektů a začali pracovat na 
nových. Více informací naleznete v přehledu.

 Půjčovna a sběrna dlah
V roce 2016 se masivně rozjela půjčovna a sběrna dlah - zapůjčili jsme dlahy nebo dorsi rampu 30 
maminkám a několik dalších výměn dlah jsme zprostředkovali po FB skupině. O půjčovnu se stará 
dospělý s PEC - Veronika Labaštová.

 Facebooková skupina s názvem Pes Equinovarus (Czech republic)
- vznik mapy fyzioterapeutů
- vznik mapy rodin s PEC
- projekt s Achilleem na cestách 
- závěrem roku jsme se přiblížili k hranici 400 diskutujících ve FB skupině

 1. celorepublikový sraz rodičů dětí s PEC – 21. 5. 2016 ve Zderazu
- již od začátku roku probíhala příprava srazu v pracovní skupině v režii Veroniky Benešové
- zúčastnilo se 30 rodin
- na programu byly přednášky a setkání s MUDr. Monikou Frydrychovou a fyzioterapeutkou Danou 

Marečkovou
- vybraly se hračky do dětských koutů  v nemocnicích (budoucí projekt) a rovněž dlahy do půjčovny 

dlah Achilleus
- rodiče měli možnost podpořit spolek zakoupením senzomotorických koberců vlastní výroby, triček 

Achillea, samolepek na vozidlo, ekologické plastelíny nebo přívěsků nožiček
- představení a distribuce brožur a letáků s informacemi o PEC

 Projekt GIVT
V dubnu 2016 jsme se zapojili  do projektu GIVT.cz. Jedná se o portál, jehož prostřednictvím mohou 
lidé nakupovat ve svých oblíbených internetových obchodech. Internetový obchod poté daruje určité 
procento z hodnoty uskutečněného nákupu  na účet spolku. Do konce roku 2016 získal tímto 
způsobem Achilleus necelých 1.100 Kč. V průběhu prázdnin jsme se stali „neziskovkou týdne“ a na 
blogu GIVT.cz byl zveřejněn rozhovor s předsedkyní spolku Stáňou Bašatovou.
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ZPRÁVA O ČINNOSTI

.

 Členská základna:
V roce 2016 jsme do rodiny Achillea přivítali 34 nových členů spolku a 1 čestného člena - MUDr. 
Moniku Frydrychovou

 Spuštění webu www.ponseti.cz
Spolek Achilleus spustil v červenci 2016 nový web www.ponseti.cz, který je zaměřen na léčbu PEC 
tzv. Ponsetiho metodou. Cílem stránek je především snazší a přehlednější vyhledání informací o této 
nejméně invazivní metodě léčby dětí s PEC nejen pro rodiče těchto dětí, ale i pro lékaře a širokou 
veřejnost.
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FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016
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PLÁNY NA ROK 2017

Projekty, které jsme v roce 2016 odstartovali:

- vydání říkankové knížky Básničky pro neposlušné nožičky

- příprava 2. celorepublikového srazu rodin s dětmi s PEC

- příprava nového webu www.achilleus.cz s vlastním e-shopem a propojením na www.ponseti.cz

- projekt brožury pro čerstvé rodiče dítěte s PEC, aktualizace letáku do pediatrických a 
ortopedických ordinací
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DĚKUJEME

Děkujeme všem těm, kteří se v roce 2016 dobrovolně podíleli na chodu a úspěchu spolku Achilleus, i 
těm, kteří nám přispěli většími či menšími finančními částkami. Velice si této pomoci vážíme.

Společnosti:

Řízení letového provozu – 50.000 Kč – zakoupeny dlahy a protetické pomůcky do půjčovny dlah
Kostelecké uzeniny – 10.000 Kč – příspěvek k uspořádání celorepublikového srazu
Město Libušín – 5.000 Kč - příspěvek k uspořádání celorepublikového srazu – NEBO TISKOVINY??
Tiskárna Asmeti – bezplatný tisk triček na celorepublikový sraz a jako dárky pro lékaře a protetiky

Dárci z řad osob:

Miloš Chroust 
Ing. Slávka Horáková 
Tomáš Coufal 
Monika Smutná
MUDr. Gayerová s.r.o.
Michaela Rozsypalová
dárce, který si přeje zůstat v anonymitě

9


