Výroční zpráva
Občanského sdružení SMS za rok 2014
SMS
je registrovaná nezisková organizace sdružující mladé sklerotiky.

Mladými
rozumíme lidi nejen věkem, ale hlavně duchem a aktivním přístupem k životu.

Sklerotiky
rozumíme lidi postižené roztroušenou sklerózou (RS, sclerosis multiplex). Postiženými RS
přitom rozumíme ty, kterých se RS nějak dotýká a ovlivňuje jejich život. Jsou to především
pacienti s touto diagnózou, ale i jejich blízcí, příbuzní, přátelé, rodinní příslušníci nebo
pečovatelé, lékaři apod. Postiženými jsme v širším slova smyslu všichni.

Cíle SMS:
1.

usnadnit nově diagnostikovaným vyrovnat se s chronickou nemocí a motivovat je
k aktivnímu přístupu

2.

poskytovat přístup k ověřeným informacím o RS, a provozováním internetového
fóra umožnit sdílení individuálních zkušeností a praktických rad

3.

pořádat různé akce se sportovním, kulturním a společenským programem, a zapojit
tak všechny aktivní pacienty do zlepšování kvality života s RS

4.

popularizovat aktivní život s roztroušenou sklerózou široké veřejnosti

„…a přitom všem nezblbnout a zůstat pokud možno normálními sklerotiky“:-)

Občanské sdružení SMS - sdružení mladých sklerotiků (dále jen SMS)
bylo založeno v roce 2005 a ke dni 31. 12. 2014 mělo 516 registrovaných členů.

INTERNETOVÉ STRÁNKY a DISKUSNÍ FÓRUM
Jelikož je SMS sdružením především mladých = aktivních lidí, probíhá veškerá
komunikace členů prostřednictvím internetu. Všechny organizační záležitosti řeší členové
výkonného výboru mezi sebou, s členskou základnou i navenek s veřejností nejprve
elektronickou formou. SMS tedy nemá žádnou kancelář a s ní spojené administrativní
náklady, nemá ani žádné placené zaměstnance.
SMS provozuje webové stránky www.klubsms.cz. Tyto internetové stránky jsou základním
zdrojem ověřených informací o RS i komunikačním nástrojem SMS. Jsou zde nejen
formální informace o sdružení a léčbě tohoto neurologického onemocnění, seznam MS
center v ČR, ale i plán akcí a konkrétní pozvánky na setkání.

AKCE SMS
Další z cílů, které SMS svou činností naplňuje, je organizování rozmanitých akcí, které
slouží ke zkvalitnění života pacientů s RS.
Jednou z nejvýznamnějších akcí roku 2014 bylo tradiční celorepublikové setkání, spojené
s odbornými přednáškami lékařů, budoucích psychologů i pacientů, doplněné praktickým
kognitivním cvičením a cvičením jógy pod vedením odborníka.
V průběhu roku byla na řadě míst uspořádána různá lokální neformální setkání uživatelů
diskusního fóra. Schází se na nich podle daného místa obvykle 5–30 účastníků, kteří si
vyměňují konkrétní zkušenosti a rady z praktického života s roztroušenou sklerózou.

Přehled akcí:
Název: 3. ročník MaRS – účast SMS
Kdy: 7 – 8.3.2014
Kde: Sokolovna v Průhonicích
http://www.mladisklerotici.cz/soubory/akce/probehlo/mars-2014.pdf

Název: Informačně-edukativní víkendové setkání pacientů s RS v Českém ráji
Kdy: 18. – 19. října 2014
Kde: Hotel Kavka - Malá Skála
http://www.mladisklerotici.cz/soubory/akce/probehlo/ms-na-ms-letak.pdf

Název: Roztroušená koule –„To bude nadělení“
Kdy: 13. prosinec 2014
Kde: OC Smíchov, Praha

Brožury
Brožura Stravování - http://www.mladisklerotici.cz/literatura/
Časopis
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Hospodaření SMS v roce 2014
SMS je neziskovou organizací, která získává finanční prostředky na své aktivity
z příspěvků svých členů, darů, grantů a dotací.

Přehled finančního hospodaření:
Náklady
Příspěvky
Dary, granty

Výnosy

Celkem

5 000,00
357 000,00

Tržby
Úrok
Ostatní

73 713,00
284,35
2 295,00
438 292,00

Uspořádané akce
Náklady na vydání brožury
Stravování
Provozní náklady
Administrativa

114 506,00
104 556,00
7 78474
22 326,00
249 172,00

Konečný zůstatek

189 120,00

Uspořádání akcí v roce 2014 bylo umožněno finanční podporou těchto organizací a jednotlivců,
za což jim patří náš velký dík.
Ministerstvo
zdravotnictví České
Republiky

Biogen Idec

AMI Digital s.r.o.

JwL, Lenka Matoušková

Oxalis

Novartis

Teva

HBO

Internetové stránky vznikly za podpory společností Biogen (Czech Republic) s.r.o.,
Novartis Česká republika a Teva Pharmaceuticals s.r.o. Za realizaci stránek děkujeme
společnosti Digital Communications.

Pokud chcete přispět na činnost Občanského sdružení SMS, rádi uvítáme jakýkoliv
příspěvek nebo nabídku spolupráce. Děkujeme.

Kontakty na Občanské sdružení SMS:

IČO: 26997177
DIČ: CZ26997177
registrace MV dne 19.4.2005 pod č.j.: VS/1-1/60591/05-R
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech republic a.s. - č. ú: 503601000/2700

Kontaktní e-mail: majka@klubsms.cz
Webové stránky: www.klubsms.cz

V Praze dne 13.7.2015

Majka Chvátalová, v.r.
předsedkyně Občanského sdružení SMS

