VÝROČNÍ ZPRÁVA DIAKTIV CZECH REPUBLIC z. s. za rok 2018
Poslání spolku: Všestranně podporovat a rozvíjet aktivity pro osoby s diabetem zejména
prvního typu, které přispívají k lepšímu zvládání tohoto onemocnění. Působí na všech úrovních
společnosti, v národním i mezinárodním měřítku. DIAKTIV sdružuje lidi různých profesí a
zaměření, které spojuje myšlenka dobrovolného přispění k péči o osoby s diabetem. Rozvíjí
mezinárodní kontakty s cílem urychlení aplikací poznatků o léčbě diabetu a prevenci vzniku
komplikací diabetu.
DIAKTIV je spolek aktivních diabetiků a edukátorů. Sdružuje osoby s diabetem, rodinné
příslušníky a dalšími příznivce, kterým je zaměření a činnost organizace blízká. DIAKTIV
odmítá všechny formy sociální, národnostní, náboženské, politické, rasové nebo jakékoli jiné
diskriminace a chce umožňovat lidem lépe se vyrovnat s problémy, který diabetes do života
přináší.
Cíle spolku: Pomoc lidem s diabetem nalézat vlastní efektivní řešení problémů, které diabetes
mellitus (dále DM) způsobuje, na základě poznávání dané problematiky, nových léčebných a
preventivních postupů. Informovat vhodnou formou všechny členy, další zájemce a širokou
veřejnost o novinkách a zkušenostech, které by mohly mít příznivý vliv na život s diabetem
Vznik spolku: DIAKTIV byl jako občanské sdružení registrován 9. 11. 2004
Spolek aktivních diabetiků a edukátorů
Činnost:
 Realizace vzdělávání osob s diabetem
 Ochrana oprávněných zájmů osob s DM
 Spolupráce s institucemi (MZ ČR, AIFP-APO, ČDS, ZP, SUKL, farmaceutické spol.)
a dalšími pacientskými organizacemi v ČR i zahraničí
 Publikační činnost v časopise DIAStyl
Vzdělávání osob s diabetem
 Pacientský kongres pro osoby s DM 1. typu
 Edukačně – motivační projekt pro mladé dospělé (věk 18 – 30 let) s diabetem.
V projektu byl uplatněn grant za vítězný projekt Akademie pacientských organizací
2017 (40 000 Kč)
 Edukační pobyt pro členy v Prostějově.
Činnost v roce 2018
Leden 2018
15. 1. Jsme se zúčastnili novoročního setkání ministra zdravotnictví s pacientskými
organizacemi.

První tradiční společnou akcí, kde se členové a přátelé DIAKTIVu po Novém roce setkali, byl
tradiční Memoriál Ivany Pětvalské. Bowlingový turnaj pod vedením Šárky Soukupové
navštívilo 42 účastníků.
V lednu – červenu proběhla 3 jednání v pracovní komisi PR pro ZP k novele 48/97 v části úhrad
zdravotnických prostředků z veřejného zdravotního pojištění a vyjednávání úhrad ZP pro
skupinu 5 (ZP pro pacienty s diabetem) na jednání poskytovatelů, plátců, MZ ČR a výrobců.
Dále několik individuálních setkání s předsedkyní pracovní skupiny, předsedou komise JUDr.
Králem a zástupci České diabetologické společnosti.
Únor 2018
5. 2.

Pacientská rada ministra zdravotnictví (Vlastimil Milata předseda rady)

24. 2.

Seminář v rámci APO na téma GDPR pro neziskovky (Milata)

Březen 2018
2. - 4. 3.

PR výjezdní zasedání H.Králové.

9. - 10. 3.
Účast edukátorů na Mezioborovém setkání diabetologického týmu s psychiatry,
psychology a dalšími specialisty v Hotelu Belveder v Praze „Sebepoznání a poznání druhých“
10. 3.

Seminář APO na téma „aktuální legislativa a judikatura“ (Kadeřábková, Milata)

Duben 2018
7. 4.

Seminář APO na téma „Mezi námi generacemi – spolupráce“ (Kadeřábková)

14. 4.
Volejbalový turnaj diabetiků a Pharma firem, pořadatel DIADOR klub
Bratislava, kterého se zúčastnil tradiční tým ve složení Nina Májová, Eva Voitová, Lukáš Klus,
Čenda Mědílek a Vlastimil Milata. Jako host a posila ze slovenské spřátelené organizace
pomohl významně k zisku druhého místa Oto Tomčík.

18. 4. Jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro zdravotnické prostředky a účast na
semináři pořádaném Velvyslancem Dánského království v prostorách ambasády na
Maltézském náměstí v Praze, na téma „Implementace Národního diabetologického programu
v České republice".
25. - 28. 4.

LIV. Diabetologické dny za účasti tří členů edukačního týmu (Bukovská,
Kadeřábková, Milata)

28. 4. - 1. 5. Byl realizován ve spolupráci s MUDr. Jarmilou Jirkovskou, MUDr. Jozefínou
Štefánkovou, Mgr. Juditou Lorencovou, Dagmar Černou a edukátory DIAKTIV CZECH
REPUBLIC z.s. a DIAKAR z.ú. pilotní Edukačně-motivační projekt pro mladé dospělé s DM
1 typu. Pobyt absolvovalo 30 účastníků. Výsledky byly zpětně hodnoceny a prezentovány na
lékařském kongresu Dny dětské diabetologie a Diabetologických dnech v dubnu 2019, jako
součást výsledků skupinové edukace.
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Květen 2018
9. 5. Edukačně-motivační projekt pro pacienty s DM 2. typu realizovaný v rámci
rekondičního pobytu v Luhačovicích pro pobočný spolek SD ČR z Ústí nad Orlicí. Šlo o
pokračování ve spolupráci při zajištění edukační náplně rekondičního pobytu. (Milata)
10. 5. MZ ČR setkání pacientských organizací. Naši zástupci se zúčastnili i druhého setkání
zástupců pacientských organizací s MZ ČR v roce 2018 (Milata)
12. 5. APO téma semináře „EET pro neziskovky“: další běh školení pro pacientské
organizace pořádané za podpory Asociace inovativního farmaceutického průmyslu proběhl
s naší účastí (Milata)
16. 5. Druhé zasedání Pacientské rady ministra zdravotnictví ČR (Vlastimil Milata předseda
rady)
Červen 2018
23. 6. Generální shromáždění DIAKTIV CZECH REPUBLIC z.s. proběhlo v restauraci
Třebovický mlýn od 11 do 16 hodin.
Srpen 2018
30. 8. Akademie pacientských organizací uspořádala IV. ročník APO letní školy, kde jsme
měli tři účastníky.

Září 2018
12. 9. PR ministra zdravotnictví (Vlastimil Milata předseda rady)
22. 9. Další seminář APO na téma: „Typologie osobnosti“ byl s naší účastí (Kadeřábková).

29. 9. EMP pro DM2T SD ČR pobočný spolek Frýdlant nad Ostravicí
edukační workshop na téma selfmonitoring nejen glykémie. (Milata)

jsme

uspořádali

27. 9. - 28. 9. Na pozvání společnosti Novo Nordisk se Vlastimil Milata zúčastnil Patient
advocasy counsil v Bruselu, kde prezentoval společně s Mgr. Komárkovou z APO aktivity
pacientských organizací, a oba se účastnili workshopu zaměřeného na projektování aktivit
vedoucích k motivaci a zapojení pacientů do pacientských organizací. Projekt pak prezentovali
partnerské organizace ze Švýcarska (partneři byli přiděleni organizátory).

Říjen 201
9. 10. Zúčastnili jsme se dalšího setkání pacientských organizací se zástupci MZ ČR. Témata
a záznam lze dohledat na https://pacientskeorganizace.mzcr.cz/index.php?pg=home&aid=31

16. 10.
Vlastimil Milata se aktivně
zúčastnil a prezentoval při slyšení
v Parlamentu ČR na téma stravování ve
školách, byla řešena problematika
dietního stravování pro dětské pacienty
s celiakií a diabetem.

18. - 20. 10. Byl zahájen cyklus školení HTA (health technology assessment) Cílem společného
projektu je umožnit vyškoleným pacientům účast na dohodovacích řízeních při posuzování
úhrad nových léčebných postupů z veřejného zdravotního pojištění. Prvního cyklu se zúčastnil
Vlastimil Milata. Seminář zahájil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Listopad 2018
2. -3. 11.

II. Cyklus školení HTA

15. - 18. 11. XX. Mezinárodní setkání věčně mladých diabetiků proběhlo opět úspěšně za účasti
220 osob, 10 podporujících společností a 12 lektorů.

23. - 25. 11. Kongresu IDF Europe se s podporou DIAKTIV CZECH REPUBLIC z.s. ve
spolupráci se Svazem diabetiků ČR zúčastnil Ondřej Štefek, spolu s vydavatelem časopisu
DIAStyl Martinem Ladyrem.
24. 11.
Dalšího a pro tento rok posledního semináře v rámci APO na téma „Prevence a
řešení konfliktů“ se zúčastnila Monika Kadeřábková.
Prosinec 2018
4. 12. APO Alumni setkání absolventů akademie v rezidenci velvyslance USA
13. 12. Vánoční setkání pacientských organizací a předávání certifikátů absolventům HTA
kurzu (Kadeřábková, Mirschová, Milata).

Naše projekty podporují partneři, kteří přispěli na realizaci vzdělávacích projektů
finančně, nebo vstřícnou cenou.
Bez této pomoci bychom nemohli vzdělávací projekty pro pacienty s diabetem zajistit a
nemohli bychom se účastnit dalších aktivit podporujících vzdělávání členů, kteří se věnují
edukaci, spolupráci se státními institucemi, odbornou veřejností, zdravotními pojišťovnami a
pacientské advokacii.
Medtronic Czechia s.r.o.
Sanofi – Aventis s.r.o.
Abbott Laboratories s.r.o.
Eli Lilly ČR s.r.o.
Novo Nordisk s.r.o.

100 000 Kč
70 000 Kč
50 000 Kč
50 000 Kč
30 000 Kč

Promedica Praha Group a.s. 30 000 Kč
Roche diagnostic s.r.o.
30 000 Kč
Wald pharmaceuticals s.r.o. 10 000 Kč
CELKEM
370 000 Kč
Částka činí 50,05% příjmů spolku.

Lázně Luhačovice a.s. poskytly 15% slevy na služby při realizaci pacientského kongresu.
DĚKUJEME.

DIAKTIV CZECH REPUBLIC z.s. bude pokračovat v edukačních projektech i v roce 2019,
Budeme nadále vystupovat jako obhájce oprávněných zájmu osob s diabetem ve vztahu pacient
vs. poskytovatelé a plátci zdravotní péče. Budeme se prostřednictvím zastoupení v Pacientské
radě ministra zdravotnictví aktivně podílet na diskusích kolem úhradových vyhlášek,
nastavování cen léčiv, sleduje dění v oblasti úhrad a tvorbě legislativy, intenzivně spolupracuje
s Českou diabetologickou společností.
V Havířově 30. 4. 2019
Mgr. Vlastimil Milata
prezident spolku
Mgr. Monika Kadeřábková
vicepresident spolku

Účetní závěrka 2018
DIAKTIV CZECH REPUBLIC z.s.
stav účtu k 1.1.2018
stav pokladny k 1.1.2018
celkem

176 807,17 Kč
29 942,00 Kč
206 749,17 Kč

příjmy:
pokladna
běžný účet Poštovní spořitelna
běžný účet FIO banka
převod účtu do FIO banky z Poštovní Spořitelny
celkem příjmy

11 530,00 Kč
205 838,69 Kč
481 910,62 Kč
316 432,57 Kč
699 279,31 Kč

výdaje
pokladna
běžný účet Poštovní spořitelny převod do FIO banky
běžný účet FIO banka
celkem výdaje

39 221,00 Kč
316 432,57 Kč
573 920,50 Kč
613 141,50 Kč

rozdíl - zisk/ztráta
stav účtu k 31. 12. 2018
stav pokladny k 31. 12. 2018
celkem finanční prostředky k 31. 12. 2018
zpracoval: Ivana Freharová

86 137,81 Kč

2 251,00 Kč
292 886,98 Kč

