VÝROČNÍ ZPRÁVA DIAKTIV CZECH REPUBLIC, z. s. za rok 2020
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 přínosná 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 především pro
realizaci projektů určených osobám s DM typu 1 a LADA. Výskyt DM typu1 je jen cca 8-10%
z celkového počtu diagnostikovaných a léčených osob s DM. Úzce spolupracujeme s největší
organizací Svazem diabetiků ČR (dále SD ČR), sdružující dospělé osoby s diabetem, většinou
DM typu2 a porušenou glukózovou tolerancí. DIAKTIV vyvíjí činnost ve prospěch osob s DM
především realizací pobytových edukačních a motivačních aktivit. DIAKTIV se angažuje
v oblasti pacientské advokacie, poradenství a edukace pro všechny osoby s DM.
Činnost v roce 2020. V souladu se svým plánem činností realizoval DIAKTIV na počátku roku
pravidelný XXI. turnaj v bowlingu pod názvem Memoriál Ivany Pětvalské.
V plánu byly i další aktivity a projekty, které vzhledem k epidemiologické situaci způsobenou
COVID-19 a následnými krizovými opatřeními, nebylo možné realizovat. Několik edukačních
pobytů pořádaných pobočnými spolky SD ČR sice v období června – září 2020 proběhla a
edukátoři našeho spolku mohli v 6 případech uskutečnit pro účastníky edukační bloky (pobočné
spolky Karviná, Vyškov, Blansko, Náchod, Ústí nad Orlicí a Vimperk), ale vlastní projekty
musely být vzhledem k aktuálním krizovým opatřením zrušeny, nebo přesunuty na rok 2021.
Obhajoba práv pacientů: DIAKTIV vystupuje jako obhájce oprávněných zájmů osob
s diabetem ve vztahu pacient vs. poskytovatelé a plátci zdravotní péče. V rámci hodnoceného
období se s žádostí o radu a aktivní podporu obrátilo na DIAKTIV desítky osob. Zejména
problematika dostupnosti a informovanosti pacientů v době mimořádných pandemických
opatření a během krizového stavu, byla řešena téměř denně.
Krizová opatření nastavila nutnost adaptace na přechod do online prostředí a nové podmínky
znamenaly velké změny v komunikaci a činnostech, ve kterých má náš spolek prostřednictvím
některých členů aktivní účast.
Pacientská akademie přešla do distanční formy a věnovala se tématům pro zvládání online
prostoru. Během léta na přechodnou dobu fungovala akademie i prezenčně v kombinaci
s online variantou. Zástupci DIAKTIVu se zúčastnili celé řady workshopů.
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workshop: Práva a povinnosti pacientů
workshop: Prezentační dovednosti
networkingové setkání: Výhody z mezinárodní spolupráce
workshop: Práva a povinnosti pacientů II
workshop: Jak pracovat na online platformě Teams
konference Telemedicína
workshop: Psychohygiena
Podrobné informace o jednotlivých seminářích jsou
www.pacientskaakademie.cz.

uveřejněny na

Členství v Pacientské radě ministra zdravotnictví, v pracovních komisích Pacientské rady a v
pracovních komisích Ministerstva zdravotnictví ČR mělo od 13. 3. 2020 (přechod na krizová
protiepidemiologická opatření) také nový neznámý rozměr.
Během roku proběhla 4 zasedání PR a dvě mimořádná, k opatřením v souvislosti s pandemií
Covid-19 a 6 přípravných jednání předsednictva PR, 4 jednání Garanční komice pro klinické
doporučené postupy. Dále jsme se podíleli na celé řadě konzultací podporujících dopracování
novely Zákona 48/1997 Sb., O veřejném zdravotním pojištění, a na přípravě kulatého stolu v
Senátu. Podrobné informace naleznete na portále Ministerstva zdravotnictví ČR na
www.pacientskeorganizace.mzcr.cz.
DIAKTIV, DIAKAR a SDČR se aktivně podíleli na zabezpečení respirátorů pro své členy
s diabetem, za podpory majitele společnosti GoodMask s.r.o. (výrobce respirátorů) a
společnosti PPL, která zabezpečila rozvoz do všech 63 organizací zdarma.
V srpnu se uskutečnil Kulatý stůl v Senátu PČR za podpory předsedy zdravotního a sociálního
výboru MUDr. Lumíra Kantora na téma financování pacientských organizací, ve kterém se
značnou měrou angažoval prezident DIAKTIVu Mgr. V. Milata.
DIAKTIV se účastnil na diskusích kolem úhradových vyhlášek, nastavování cen léčiv, sledoval
dění v oblasti úhrad a tvorbě legislativy, intenzivně spolupracoval s Českou diabetologickou
společností. Prezident se pravidelně účastnil setkávání zástupců pacientských organizací na
Ministerstvu zdravotnictví ČR. V rámci užší skupiny zástupců pacientských organizací se
podílel na tvorbě podmínek pro podporu a financování činností pacientských organizací ze
státních zdrojů a projektů EU.
Publikační činnost: Edukátoři DIAKTIVu se aktivně podílejí na publikační spolupráci v
časopise DiaStyl, který vydává Masanta.com se spolkem DIASTYL z.s.
Sponzoring a podpora projektů: Žádný z uskutečňovaných projektů, které jsou v rámci ČR,
ale i v mezinárodním měřítku jedinečné, se nedají realizovat bez finanční podpory donátorů.
V roce 2020 se ale žádný z plánovaných edukačních projektů nepodařilo vlivem mimořádných
krizových opatření realizovat, proto nebyla čerpána žádná finanční podpora od partnerů ani
státu.
Diaktiv požádal o podporu z programu MZČR pro vyrovnání příležitostí pro realizaci Edukačně
motivačního projektu pro pacienty s diabetem 2. typu ve výši 96 000 Kč s realizací v roce 2021.

DIAKTIV CZECH REPUBLIC z.s. řídí Výkonná rada, která je volena z členské základny
a je složena z pacientů a osob blízkých. V čele stojí prezident, který je statutárním
zástupcem spolku. Výkonný výbor je volen na 4 roky.
Prezident:
Mgr. Vlastimil Milata
První Viceprezident: Mgr. Monika Kadeřábková
Viceprezidenti:
Ing. Pavlína Mirschová; Ivana Freharová; Bc. Michaela Glucová, DiS,;
Mgr. Pavla Rychtarčíková; Mgr. Kamila Leciánová
30. 6. 2020
Mgr. Vlastimil Milata
Mgr. Monika Kadeřábková

Účetní závěrka roku 2020
stav účtu k 1.1.2020
stav pokladny k 1.1.2020
celkem

DIAKTIV Czech Republic z.s.
410 432,87 Kč
3 535,00 Kč
413 967,87 Kč

příjmy:
pokladna
běžný účet FIO banka
celkem příjmy

5 892,00 Kč
60 700,00 Kč
66 592,00 Kč

výdaje
pokladna
běžný účet FIO banka
celkem výdaje

6 410,00 Kč
41 395,00 Kč
47 805,00 Kč

rozdíl - zisk/ztráta

18 787,00 Kč

stav účtu k 31.12.2019
stav pokladny k 31.12.2019
celkem finanční prostředky k 31.12.2019
zpracoval: Ivana Freharová

429 737,87 Kč
3 017,00 Kč
432 754,87 Kč

