VÝROČNÍ ZPRÁVA
za rok 2018

OBSAH

ÚVOD
ZÁKLADNÍ FAKTA A CÍLE

ZPRÁVA O ČINNOSTI
FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018
PLÁNY NA ROK 2018
DĚKUJEME

2

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 9 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 třech letech jsme proto zaznamenali další skvělé úspěchy. Zprovoznili
jsme půjčovnu dlah. Uspořádali jsme dva celorepublikové srazy rodičů dětí a přátel PEC. Vydali jsme
informační leták a brožuru o této vadě. Pokřtili jsme vlastní knížku Básničky pro neposlušné nožičky.
Vytvořili jsme skupinu na Facebooku, která ke konci roku 2018 čítala přes 900 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:
Číslo účtu:
Tel.:
E-mail:

26563525
2200571587/2010
724 203 083
obcanske.sdruzeni@achilleus.cz

Ke dni 31. 12. 2018 evidoval spolek Achilleus celkem 103 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
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ZPRÁVA O ČINNOSTI
Do roku 2018 dosáhl spolek mnoha úspěchů. Dokončili jsme několik dlouhodobých projektů a začali
pracovat na nových. Více informací naleznete v přehledu.
 Reportáž Víkend
- reportáž TV Nova, citlivě zpracovaná Veronikou Cholínskou o ortopedické vadě pes equinovarus a
našem spolku Achilleus v Magazínu Víkend. Reportáž vzbudila velký ohlas a další rodiče se připojili
k našemu spolku.
 Připojení se k projektu Posilujeme Česko
- Spolek se připojil k výzvě iniciativy POSILUJEME ČESKO, která zve ke sdílení konkrétních příběhů a
postojů k neziskovému sektoru.
- Iniciativa Posilujeme Česko je součástí celoevropského hnutí Vytvořme skvělou Evropu pro
všechny (Make Europe Great for All #MEGA campaign), které vede Evropské občanské fórum.
Záštitu poskytuje Informační centrum OSN v Praze.
 Limitovaná edice PEC panenek v e-shopu
- Ve spolupráci s malou českou šicí dílnou mi bebé jsme nechali vyrobit limitovanou edici panenek
se sundavacími dlahami určené pro naše malé děti s PEC. Panenky děti motivují k lepšímu
tolerování nošení dlah.
 Zapojení do projektu Darujme.cz
- Služba Darujme.cz nabízí neziskovým organizacím jednoduchý způsob, jak začít s online
fundraisingem a dárcům jednoduchý způsob jak darovat. Spolek se tímto způsobem snaží získat
více prostředků pro své aktivity. Již první výzva byla úspěšná a spolek získal několik desítek dárců,
kteří nyní přispívají na provoz drobnou pravidelnou měsíční platbou.
 Nové webové stránky
- V prosinci spolek zprovoznil nové webové stránky spolku Achilleus – www.achilleus.cz. Stránky
jsou jednoduché, přehledné a v budoucnu budou propojené s dalšími stránkami spolku, jako je
pesequinovarus.cz nebo ponseti.cz.
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ZPRÁVA O ČINNOSTI
 Divadelní představení na podporu spolku (7.532,-Kč)
- V listopadu proběhlo divadelního představení ochotníků z obce Milavče. Herci ochotnického
spolku se rozhodli věnovat výtěžek ze vstupného premiéry hry Šibeník ve výši 7.532,- Kč spolku
Achilleus. Autorem a režisérem historického dramatu s komediálními a hudebními prvky je
Miroslav Zdanovec, sám dospělý s vrozenou vývojovou vadou pes equinovarus.
 Předsedkyně spolku Laskavcem roku 2018
- 14.října ve Stavovském divadle udělila Nadace Karla Janečka prestižní ocenění Laskavec dvanácti
laskavým lidem, kteří každý svým vlastním způsobem šíří laskavost a dobro kolem sebe.
- Zakladatelka Achilleus z.s. - pes equinovarus Stáňa Bašatová byla mezi nimi.
 ABC těhotenství
- Achilleus z.s. navázal úspěšnou spolupráci s portálem ABCtehotenstvi.cz. Na portálu
www.abctehotenstvi.cz možné položit dotaz týkající se vrozené vady pes equinovarus.

 Podzimní neformální setkání rodičů v Praze
- Na podzim se v pražských Holešovicích uskutečnilo neformální setkání rodin s dětmi. Rodiče měli
možnost se navzájem seznámit, sdílet své zkušenosti a konzultovat stav nožiček jejich dětí s paní
doktorkou Frydrychovou.
 Tisk 19000 ks letáků a různých tiskovin díky příspěvku nadace Agrofert
- Díky příspěvku od Nadace Agrofert ve výši 50.000,- Kč jsme vytiskli 19 000 letáků, brožur a
dalších informačních osvětových materiálů.
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FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018
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PLÁNY NA ROK 2018
Projekty, které jsme v roce 2018 odstartovali:

- příprava propojení nového webu www.achilleus.cz s vlastním e-shopem a propojením na
www.ponseti.cz
- příprava letáku o dlahách pro rodiče, ortopedické ordinace i pro protetiky
- Příprava celorepublikového srazu rodin s dětmi a přátel PEC
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DĚKUJEME
Děkujeme všem těm, kteří se v roce 2018 dobrovolně podíleli na chodu a úspěchu spolku Achilleus,
i těm, kteří nám přispěli většími či menšími finančními částkami. Velice si této pomoci vážíme.

Finanční dary:
⁻ Statutární město Kladno přispělo na provoz sídla spolku a na provoz a doplnění Půjčovny dlah
58.000,- Kč
⁻ Nadace Agrofert přispěla k vytištění informačních tiskovin, k výrobě krytů na tyče dlah a další
50.000,- Kč
⁻ Nemocnice Hořovice - přispěla na provoz spolku 20.000,- Kč
⁻ Město Libušín pravidelně sponzoruje naše celorepublikové srazy
⁻ Prague Barefoot Run pomohl k realizaci panenek, panáčků a medvídků s dlahami 15.000,- Kč
⁻ Shoptet přispěl k provozu E-shopu
⁻
⁻
⁻
⁻
⁻
⁻
⁻
⁻
⁻
⁻
⁻
⁻

pasta impianti s.r.o. 5000,- Kč
ELP Consulting s.r.o. 5000,- Kč
Tereza Skálová 2000,- Kč
Bc. Martina Chládová 6000,- Kč
Marie Jedličková 4590,- Kč
Veronika Labaštová 5000,- Kč
Josef Panák 1500,- Kč
Petra Slivečková 1000,- Kč
MDDr. Marie Kopecká 2000,- Kč
Ing. Jana Markgráfová 2000,- Kč
Petr Markgráf 1000,- Kč
Tomáš Peroutka 1500,- Kč

⁻ 13 drobných dárců poslalo dary v hodnotě 4.532,- Kč, dárci přes givt.cz poslali celkem 1103,- Kč
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