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Úvodní slovo
Vážení přátelé a rodiče, příznivci naší organizace,
kolegyně a kolegové,
další rok se překulil a při pohledu zpět se dmu pýchou. Ačkoliv
nám v loňském roce nebyla přiznána provozní dotace, ačkoliv to
byl rok plný zvratů v hluboké pandemii, dokázali jsme s
minimem maximum možného.
Přizpůsobili jsme se turbulentní době a objevili nekonečné
možnosti online světa. Není měsíc, abychom neuspořádali
nějaký webinář (někdy rovnou tři) na různá odborná i laická
témata, která zajímají rodiče dětí s pes equinovarus.
Také jsme toto nestandardní období využili k vlastnímu rozvoji.
V rámci profesionalizace neziskových organizací v projektu
AVPO jsme se učili nastavovat procesy, zlepšovat a rozvíjet
organizační schopnosti a posunout tak naši organizaci zase o
velký krok kupředu.
Na sklonku léta jsme si vynahradili neuskutečněné velké
republikové setkání a sešli se na sportovní odpoledne v pražské
kavárně s téměř 30 rodinami.

Nezapomněli jsme ani na osvětu. Díky dotaci Ministerstva
zdravotnictví jsme mohli zásobit 40 000 letáky a brožurami pro
nastávající rodiče desítky genetických, porodnických a
gynekologických pracovišť.
Věříme, že díky tomu nezůstane žádný rodič bez odpovědí na své
otázky a útěchy v prvních složitých dnech po sdělení diagnózy.
Nebýt důležité a významné podpory našich dárců, jak z řad
firemních tak individuálních, nic z toho by nebylo možné. Jsme
hluboce zavázáni vděčností za každý malý i velký dar. Pomáháte
nám pomáhat i v těžkých dobách.
Nesmím také opomenout poděkovat mému týmu. Naše činnost je
stále z velké části postavená na nezištné dobrovolnické činnosti. A
bez Vás, moje milé kolegyně, by Achilleus neměl ani motor, ani
srdce.
Děkuji všem za to, že jste.
Za spolek Achilleus
Stanislava Bašatová
předsedkyně

Základní fakta
SÍDLO SPOLKU:
Achilleus z.s.
Důl Jan 838
273 06 Libušín
IČO: 26563525
Číslo účtu: 2200571587/2010
Číslo transparentního účtu: 2101507299/2010
Číslo účtu veřejné sbírky: 2301927239/2010
Tel.: 724 203 083
E-mail: obcanske.sdruzeni@achilleus.cz
Ke dni 31. 12. 2021 evidoval spolek Achilleus
celkem 5 řádných členů, 282 přidružených
členů, z toho 3 čestné členy.
STATUTÁRNÍ ORGÁN:
Předseda spolku: Stanislava Bašatová

SPRAVUJEME TYTO STRÁNKY:
www.achilleus.cz
www.ponseti.cz
www.achilleus.shop
Facebooková skupina Pes Equinovarus (Czech Republic) - Achilleus z.s.
Facebooková skupina Pes Equinovarus dospělí (Czech Republic) - Achilleus z.s.
Facebooková skupina Bazar bot nestejných velikostí dětské i dospělé
JSME ČLENY:
AVPO
APO
Pacientské organizace Ministerstva zdravotnictví ČR

Lidé v organizaci
LIDÉ V ORGANIZACI v roce 2021:
Stanislava Bašatová – předsedkyně, ředitelka, lektor, koordinátor a administrátor
workshopů, advokacie, lobbing
Veronika Labaštová – administrativní pracovník, výzkumný analytik
Tereza Vejvodová – finanční manažer
Barbora Martinisko - administrativa e-shopu, instagram
Venuše Labaštová – půjčovna dlah
Dobrovolníci:
Veronika Benešová – příprava lokálního srazu 2021
Jiřina Jandourková – příprava lokálního srazu 2021, korektury
Martina Šikolová – advokacie
Eliška Čabajová – koordinátorka on-line workshopů
Jaroslava Pokorná – příprava lokálního srazu 2021
Veronika Chládková – příprava lokálního srazu 2021

Cíle organizace
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
PES EQUINOVARUS - nejčastější vrozená vývojová vada dolních
končetin, kterou je možné odhalit v těhotenství. Nohy novorozence
svým tvarem připomínají golfové hole (odtud název golfová noha,
dříve označované také jako koňská noha), chodidla jsou vlivem
zkrácených šlach a vazů vtočená dovnitř a dozadu, pata je ve
vysokém postavení

Zpráva o činnosti
NEUSTÁLÁ POMOC A PODPORA
I v roce 2021 jsme byli k dispozici rodičům 24/7/365 v komunitní skupině i telefonicky. Ve svépomocných
komunitních skupinách je již téměř 2 000 rodičů a pacientů (1 768 ve skupině pro rodiny, 219 ve skupině pro
dospělé pacienty).
BRACE SHARING
V rámci naší služby Brace sharing zapůjčujeme zdarma dlahy dětem, které příliš rychle vyrostly a nemají ještě
nárok na výměnu dlah ze zdravotního pojištění. Ročně zapůjčíme a pomůžeme až 150 rodinám. Mimo dlahy
zapůjčujeme i cvičební pomůcky, např. Dorsi rampu.
WEBINÁŘE PRO RODIČE
Pravidelně, stejně tak jako v roce 2020, pořádáme on-line webináře na téma, které rodiče zajímá:
Co mě čeká po porodu – pro těhotné maminky
Ponseti metoda - co to obnáší
Dlahování – rozdíly v dlahách, jejich výhody a nevýhody
Cvičení pro starší děti s PEC
Na webináře zveme i odborníky – lékaře, fyzioterapeuty, protetiky, kouče pro rodinné poradenství atd.
V roce 2021 se uskutečnilo 11 webinárů pro 100 rodičů.

Zpráva o činnosti
HROMADNÁ ROZESÍLKA INFORMAČNÍCH BROŽUR, LETÁKŮ A OMALOVÁNEK
V prosinci 2021 se díky finanční podpoře Česká republika – Ministerstvo
zdravotnictví uskutečnila hromadná rozesílka 40 000 ks informačních
brožur, letáků a omalovánek. Bylo odesláno celkem 150 balíků na níže
uvedená pracoviště:
Porodnice
Genetická pracoviště
Ortopedické ambulance
Protetiky
Tedy všude tam, kde včasné a úplné
informace hrají velkou roli.

Projekt byl podpořen

40 000

informačních letáků, brožur
a omalovánek bylo odesláno na

150 porodnic,

gynekologických a genetických
pracovišť, ortopedií a protetik

Zpráva o činnosti
MEDIÁLNÍ VÝSTUPY ROKU 2021
Leden 2021 Magazín Můžeš článek Obtížné neznamená nemožné, příběh dospělé PECkařky Báry Kafkové
Duben 2021 Podcast NeedoTALKS Rozhovor s ředitelkou Achillea Stáňou Bašatovou
Říjen 2021 vyšlo 5 celostránkových článků v tištěném celonárodním periodiku Blesk
(1) Malý bojovníci: Miminkům s vrozenou vadou pomáhá spolek Achilleus
(2) Albert má vrozenou vadu: Narodil se s koňskou nohou
(3) Pavel se narodil s koňskou nohou: Právě teď uběhl půlmaraton
(4) Veronika z Řevničova nonstop trpí bolestmi a žádala lékaře: Prosím, uřízněte mi nohy!
(5) Martin Zounar odhalil trápení z dětství: Narodil se s koňskou nohou
NAŠE PANENKY CESTUJÍ PO SVĚTE
V rámci spolupráce s Clubfoot.World cestují naše panenky, panáčci a medvídci po celém světě, jako
dárek je obdrželi např. Dr. Dobss na Floridě nebo Dr. Morcuande z PIA v samé kolébce Ponseti metody
v Iowě.
Panenky s dlahami, nádherně ilustrovanou knížku Básničky pro neposlušné nožičky,
omalovánky a mnoho dalšího naleznete na našem E-shopu.

Zpráva o činnosti
VZDĚLÁVÁME SE
Od února 2021 jsme zapojeni v projektu Asociace veřejně prospěšné
organizace AVPO "Profesionalizace neziskových organizací" v rámci čehož
jsme prošli přísným procesním auditem. Rádi bychom se pochlubili, že
hodnotitelé nenašli žádné závažné procesní chyby a vydali jen několik
drobných doporučení. Projekt trvá 1,5 roku.
Mimo spolupráce s AVPO jsme také členy a účastníme se vzdělávacích akcí
APO (Akademie pacientských organizací).
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE PRO DĚTI A RODIČE
V září se uskutečnilo odpolední setkání v kavárně Kormorán v Praze, jako
náhrada za původně plánovaný velký sraz, který se kvůli epidemiologické
situaci nemohl uskutečnit. Setkání se zúčastnilo téměř 40 rodin. Děti měly na
výběr z mnoha aktivit, zatímco rodiče mohli využít prostoru a času ke sdílení
svých zkušeností.

Zpráva o činnosti
HÁJÍME PRÁVA NAŠICH PACIENTŮ
Poslaneckou sněmovnou v roce 2021 prošla novela zákona č. 48/1997 Sb. - Zákona
o veřejném zdravotním pojištění, kterou jsme připomínkovali a úspěšně
prosadili změnu v úhradové vyhlášce.
V rámci této novely jsme pro děti s pes equinovarus vyjednali NOVÝ ÚHRADOVÝ
KÓD na naše dlahy tak, aby byly pro děti dostupné 2x ročně a bez úhrady, což
doposud nebylo všude platné.
Pro naši pacientskou organizaci je novela důležitá i z dalšího důvodu - stanovuje
dosud neexistující právní DEFINICI PACIENTSKÉ ORGANIZACE, což nám umožní
lépe zastupovat zájmy našich členů.
PŘEDNÁŠÍME
Spolek mediků českých nás v listopadu 2021 pozval do svého klubu ve Faustově
domě na Karlově náměstí v Praze a my tak měli unikátní příležitost informovat a
seznámit s naší problematikou mladé lékaře. Jak jinak nejlépe ukázat budoucím
lékařům hodnotu jejich práce než sdílením příběhů z praxe a života nemocných
lidí a jejich rodin - a to nejen teoreticky, ale díky našim vyjimečným výukovým
modelům si mohli vyzkoušet operaci achilovky a zasádrování dětských nožek i v
praxi. Dřímá v nás jiskřička naděje, že jsme v někom vzbudili zájem o naše téma
a obecně o dětskou ortopedii. Dobrých dětských ortopedů je zoufale málo.

Zpráva o činnosti
ZAPOJILI JSEM SE DO ZAHRANIČNÍCH AKTIVIT
Clubofoot.WORLD jsme zakládajícím členem Světové
asociace pacientských organizací pro diagnózu pes
equinovarus
Global Clubfoot Iniciative - střešní organizace
NAVÁZANÁ SPOLUPRÁCE
Ponseti International Association
S.T.E.P.S
Clubfoot Solutions
Semeda
Připravujeme český překlad dokumentárního filmu o
převratné Ponseti metodě a doktoru Ponsetim.

Přehled finančního
hospodaření spolku

Rozvaha

Rozvaha ke dni 31.12.2021
(v celých tisících Kč)

Výkaz
zisku
a ztráty

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2021
(v celých tisících Kč)

Plány na rok 2022

Projekty
KTERÉ PLÁNUJEME REALIZOVAT V NÁSLEDUJÍCÍM ROCE
celorepublikové víkendové setkání rodičů dětí s PEC
víkendové setkání dospělých s vadou PEC
série 3 workshopů ve městech Karlovy Vary, Ústí nad Labem a České
Budějovice
série 15 tematických webinářů, z toho 4 budou s odborníky z řad
fyzioterapie, ortopedie a pedologie
účast na konferenci v Holandsku (budeme jedním ze zakládajících členů
Evropské asociace Clubfoot)
plánujeme uskutečnit rozsáhlý dotazníkový průzkum, který poskytne
základ pro etiologickou studii
dokončení projektu AVPO – Podpora profesionalizace NNO
zapojení se do aktivit projektu pacientského hubu
realizace webové platformy pro odborníky o vadě PEC
vydání knížky pohádek
zápis do seznamu oficiálních pacientských organizací Ministerstva
zdravotnictví dle nové legislativy
plánujeme zapojení se do dalších střešních organizací (např. NAPO, GCI)
překlad dokumentárního zahraničního filmu o revoluční Ponseti
metodě

Děkujeme
Děkujeme všem těm, kteří se v roce 2021 dobrovolně
podíleli na chodu a úspěchu spolku Achilleus,
i těm, kteří nám přispěli většími či menšími finančními
částkami.
Velice si této pomoci vážíme.

